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БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО
.
УДК 930.1.7.045(477)

В.В. Карпов

УКРАЇНСЬКІ КОМБАТАНСЬКІ ВИДАННЯ У ДОСЛІДЖЕННІ
ПРОБЛЕМ ВІЙСЬКОВОЇ СИМВОЛІКИ УКРАЇНИ
Стаття присвячена українським комбатанським періодичним виданням «Вісті» та «Вісті комбатанта» як джерелу дослідження військової символіки України. Проаналізовано розміщені на шпальтах видань публікації з цієї проблематики. Підкреслюється важливість цих видань для бібліографії та
повноти проведення наукових студій.
Ключові слова: військо, символіка, журнал, Україна.
V.V. Karpov

UKRAINIAN EDITION KOMBATANSKI IN A STUDY OF THE PROBLEMS
OF MILITARY SYMBOLISM UKRAINE
This article is devoted Ukrainian kombatanskym periodical editions «News» and «News combatant» as a
source of research military symbols Ukraine. The analysis featured on the pages of editions of the publication of
this issue. The importance of these publications bibliography for completeness and conduct scientic studies.
Keywords: army, symbols, magazine, Ukraine.

До числа періодичних видань українських комбатантських організацій відносяться
журнали «Вісті» та «Вісті комбатанта». Український військовий журнал «Вісті», як орган
військово-політичної думки, було засновано
у жовтні 1950 р. в Німеччині Крайовою управою Братства колишніх вояків 1-ої Української дивізії Української Національної армії,
яка сформована 1945 р. із підрозділів дивізії
СС «Галичина». Журнал «Вісті комбатанта»
виник у результаті злиття двох друкованих
українських видань: «Голос комбатанта», яке
видавало Об’єднання бувших вояків-українців
в Америці, та «Вістей». Рішення про видання
одного військово-історичного журналу було
схвалене на урочистому засіданні двох Головних
управ названих організацій 13 травня 1961 р.
Журнал «Вісті комбатанта» видається періодично й понині.

© Карпов В.В.

Український військовий журнал «Вісті» на
своїх сторінках друкував статті та коментарі з
військових і міжнародних справ, з історії 1-ої
Української дивізії Української Національної
армії, та спомини ветеранів, репортажі про життя в Німеччині, СРСР, ЗСА (США) та України,
комбатантських організацій, надавалися публікації про діяльність таких військових формувань, як: українська дивізія «Галичина», Українська Галицька армія, Українська Повстанська
армія, Українські Січові Стрільці та ін.
Серед численних статей журналу також
трапляються матеріали про національну військову символіку. Вже у першому числі видання публікується інформація про встановлення
Капітулом пропам’ятних відзнак конкурсу на
розробку відзнак «Перша Українська дивізія»
та «Битва під Бродами». Опрацювання цих
і подібних відзнак було важливим заходом
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не тільки надання пошани цим подіям, але й
об’єднання колишніх військовиків спільною
громадською роботою. Результати цього конкурсу були опубліковані в числі 3-4 за березень 1954 р., на сторінках якого опубліковано
повідомлення про появу відзнаки «Битви під
Бродами».
Особливо слід виділити публікації в авторстві Миколи Битинського. Автор подає матеріал як історичний нарис і ґрунтовно та розлого описує розвиток прапорництва в Україні
з прадавніх часів до середньовіччя та козацтва
і від козацтва до визвольних змагань початку
ХХ ст. [3, 13].
Цікавою є дискусія, що розгорнулася на
сторінках журналу стосовно рангових відзнак
Армії УНР 1919 р. У своїй статті професор Лев
Шанковський стверджував, що стрункої системи таких відзнак не існує і широких відомостей
про них немає [37, 100]. Зауваження до статті
професора Л. Шанковського надали згаданий
М. Битинський та О. Городиський. Микола Битинський надав короткий опис системи рангових відзнак української армії часів визвольних
змагань і назвав джерела, де відомості про цю
систему були опубліковані [1, 44].
Орест Городиський характеризує стан інформування колишніх вояків стосовно системи нагород часів визвольних змагань. Він подає відомості про встановлені пропам’ятні відзначення української армії та порядок їхнього
ношення. Він відзначає, що «популяризація
відзначень матиме також і виховний, національний вплив на нашу молодь» [6, 45].
Стаття Ореста Городиського «Військові
відзначення» також викликала полеміку на
сторінках журналу. У статті дослідник аналізує стан творення української закордонної
школи військової символіки та фаховий опис
відзнак. Він зазначає, що за роки державності
(уряди УНР і ЗУНР 1917 – 1921 рр. і Карпатська Україна 1938 – 1939 рр.) не вдалося створити школу військового відзначення, і тільки після визвольних змагань постали деякі
пропам’ятні відзначення, які не мали характеру відзначень за бойові заслуги. На його думку, великий крок у цій справі зробили Українська Повстанська армія та Українська Головна
Визвольна Рада. Зокрема, УГВР 30.05.1947 та
06.06.1948 затвердила перші в українській іс-

торії офіційні бойові відзначення, опрацьовані на території України [5, 4].
На статтю О. Городиського відгукнувся
Зенон Яворський, який зазначає, що автор не
повною мірою ознайомлений зі станом справ
у цій сфері, позаяк не мав можливості ознайомитися із законами та з наказами українських
урядів [38, 23]. З. Яворський надає цікаві відомості про творення військових відзнак за часів
визвольних змагань, які є маловідомими та невикористаними дослідниками. Це стосується,
наприклад, інформації про розробку відзнак
за часів гетьманської української держави,
проекти яких спочатку потрапили після антигетьманського повстання до штабу Галицької
армії, згодом до штабу бригади УСС, а у квітні 1920 р., після битви під Махнівкою, що на
Київщині, потрапили до рук поляків. Також
автор статті повідомляє про таємну відзнаку
УСС 1913 р., яка зображує череп з написом:
«Смерть або воля». Вона видавалася «довірочно тільки заприсяженим членам» [38, 24].
Почин із надання аналізу стану справ з
утвердження української закордонної школи
військових відзнак О. Городиського та З. Яворського продовжує Ю. К. Тамарський. Він уточнює подану З. Яворським інформацію щодо відзнаки Хрест Симона Петлюри та описує відзнаку, запроектовану ще 1920 р., орден Запорозьких
лицарів, яку затвердив 6 травня 1947 р. Президент УНР А.Лівицький (в екзилі – прим. автора)
за поданням виконувача обов’язків військового
міністра генерал-полковника М. ОмельяновичаПавленка [31, 31]. Окрім цього, автор статті
повідомляє про відзнаку «Хрест Українського
Козацтва» за відзначення в боях та заслуги, ювілейну відзнаку Українського Вільного Козацтва
до 25-річчя організації та про ще одну – нагрудну відзнаку Юнацької школи, «що була встановлена наказом по Війську Української Народної
Республіки 2 липня 1921 р. і мала надаватися
старшинам, що скінчили курс цієї школи» [31,
32]. П. Тарнавецький у своїй статті «Символ
прапора» надає коротку інформацію про важливість цього символу для ведення боротьби за
незалежність [32, 47].
Важливим моментом є те, що журнал
не обмежувався наданням публікацій власне
комбатантів, але й друкував матеріали про різні аспекти військової символіки, що збагачу-
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вало джерельну базу для розробників відзнак,
їхніх збирачів і дослідників. Зокрема, без жодних коментарів з боку редакції журналу було
повністю передруковано статтю Я. С. Ісаєвича
«Бойові прапори козацького війська», яка була
опублікована в «т. зв.» Українському історичному журналі, органі Інституту історії Академії
наук УРСР, Інституту історії партії ЦК – КПУ –
філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК
КПРС [10, 24].
Для дослідників української школи військової символіки важливим матеріалом стануть опубліковані в журналі Комунікати Головної управи Братства колишніх вояків 1-ої Української дивізії Української Національної армії
Канади та США, в яких, окрім іншого, публікується інформація про випуск пропам’ятних
відзнак [12].
Журнал Братства колишніх вояківукраїнців 1-ої Української дивізії Української
Національної Армії (УД УНА) в США та Канаді «Вісті комбатанта» на своїх шпальтах, у
числі інших матеріалів із життя українських
комбатантських організацій, подає матеріали,
що стосуються історії творення української
військової символіки. Ці матеріали нечисленні, однак відображають спалах інтересу української громади до цієї теми у певні проміжки
часу. Саме час від часу журнал звертає увагу
своїх читачів до проблеми військової та й загалом державної символіки України.
Зокрема, Остап Сокольський, знавець геральдики і фалеристики, як характеризує його
журнал, у своїй статті «Орден України» порушує
питання створення орденської ради зазначеного
у заголовку ордена для відзначення учасників
Визвольних Змагань «за їхній труд, за їхню відвагу, за їхню самовідданість для українського
народу» [28, 31]. Він відзначає, що «навіть у час
нашої державності не спромоглися впровадити
хоча б системи бойових відзначень, а задовольнилися дозволом ношення бойових відзначень,
наданих нашим військовикам передше іншими
державами» [28, 31]. У статті також подається
характеристика стану роботи з опрацювання
відзначень українських закордонних громадських та комбатантських організацій: «не існує
у нас якась офіційна, устійнена система відзначувань заслужених осіб. Відзначуємо осіб без
загальноприйнятого і загально-обов’язуючого
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правильника. Відзначуємо доривочно – коли зайде потреба чи нагода» [28, 31].
Підтвердження такого стану справ знаходимо у статті Б. Підгайного «Завваження
до «Звіту» і «Спростування» сот. (сотника –
пояснення автора) Длябоги, колишнього голови Капітули пропам’ятних відзнак 1-ої УД
УНА». Він стверджує, що «кардинальне непорозуміння духу правильника і зведення цілої
діяльності Капітули тільки до продажі відзнак
довело до того, що загал забув за існування
Капітули. У висліді постала нова Капітула в
Чикаго» [23, 59].
Водночас інформацію про стан справ у
цій царині можливо почерпнути з матеріалів
про проведені виставки військових відзнак.
Перша така відбулася в Чикаго 1-2 грудня
1973 р. [4, 40]. На виставці були представлені
збірки Ореста Городиського, Юрія Подлуського, Романа Смика, Володимира Кліша та
Володимира Жовнірчука. Як зазначено у статті, «виставка викликала подив глядачів, бо у
ній зібрано справді велику кількість матеріалу, фахово упорядкованого і належно підготованого для відвідувачів» [4, 40].
Українські військові та ветеранські емблеми та медалі були представлені на виставці теж
у Чикаго, але 9 грудня 1978 р., з нагоди ювілейних святкувань 60-річчя відродження Українських Збройних Сил. Вони були виготовлені
Євстахієм Загачевським. «Усталені вони у хронологічному порядку згідно з їхніми видачами,
неначе творили живу історію українських військових та ветеранських організацій», – зазначено у статті Романа Припхана [27, 84].
У іншій статті «Печаті в княжій УкраїніРусі» Остап Сокольський описує відомі на
той час печаті та зауважує, що вони є «одним
із атрибутів влади» [29, 19]. Він виділяє три
періоди розвитку сфрагістики в Україні-Русі:
«грецький» – до початку ХІ ст., коли написи
на печатках робилися лише грецькою мовою;
«грецько-русько-український» – до початку
ХІІ ст., коли написи на печатках робилися не
лише грецькою, а й старослов’янською мовами; «русько-український» – після 1113 р., коли
написи робилися старослов’янською мовою.
Отже, О. Сокольський визначає печаті
одним із символів влади, і хоча він розглядає
тільки їхню ґенезу в часи України-Русі, однак,
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враховуючи той факт, що князі в ці часи головно були воєнними начальниками, слід відзначити важливість даної статті для розуміння процесу становлення державної військової
символіки сучасної України.
На шпальтах журналу ми знаходимо різноманітні відомості про ті чи ті відзнаки. Зокрема, у редакційній статті, присвяченій проведенню святкових заходів, організованих ОбВУА, дізнаємося про вже третє декорування
пропам’ятною відзнакою Воєнним Хрестом
колишніх старшин і підстаршин Українського
війська [36, 52]. В іншому числі журналу знаходимо повідомлення Капітули пропам’ятних
відзначень «Броди» і дивізії «Галичина» про порядок ношення пропам’ятних відзначень [11, 5],
а також Комунікат цієї Капітули [13, 111]. На
шпальтах журналу знаходимо інформацію про
вживання військових відзнак у декоративному
мистецтві та виготовлення медальйонів Ордену
Лицарів Залізного Хреста та Ордену Лицарів
Хреста Симона Петлюри роботи скульптураписьменника Валентина Сімянцева [21, 82]. У
кількох числах журналу подається інформація
про прапори Станиці Об’єднання колишніх вояків УПА в Торонто [25, 42] та Станиці Братства колишніх вояків 1-ої Української дивізії
Української Національної Армії у м. Кетренс,
що в Канаді [24, 75], а також про прапор Польового Медичного центру або табору полонених [30, 21]. Про перше видання «Українські
військові відзнаки» Ярослава Семотюка також
подається докладна інформація [22, 90].
Колишній хорунжий Української Галицької Армії М. Дем’янчук, напередодні відзначень 50-ліття Української Національної революції, нагадує про існування свого часу «Ордену Оборонців Львова» і пропонує відродити його та вшанувати «Поляглих в боротьбі за
український Львів наших героїв» [8, 8]. Він
нагадує, що Генеральний Секретаріат Військових Справ Західно-Української Народної
Республіки у Львові в листопаді 1918 р. встановив запроектований полковником Мариновичем Орден Оборонців Львова «як найвищий
орден майбутньої української армії».
У час відзначення монументальної дати –
1000-ліття хрещення Русі-України, редакція журналу привертає увагу читачів до статті доктора
В. Трембіцького «Проблема хреста в сучасному

державному гербі України». Автор висловлює
ідею повернення хреста до Тризуба на верху середнього зуба, «як це було на тризубі в монеті
князя Володимира Великого» [34, 27].
В. Трембіцький зазначає, що «справа хрестика в тризубі як у державному знамені у гербі була
дискутована дуже поважно» в березні 1918 р., коли
остаточно оформлювався герб Української Народної Республіки. Він підкреслює, що на той
час «це була складна проблема, бо в гербі мала
бути вміщена вся історичність всієї України за
всі її століття. Хрест був темою також, бо ж в
ньому виражається вся символіка християнства
нації та держави. З хрестом була зв’язана вся
наша культура, а через неї наша пов’язаність із
европейським світом. Із хрестом чи через нього
прийшло поєднання народу русинів із европейськими християнськими націями й політично. Із
християнством прийшло до народження в Русі її
«золотого віку» – культурного, цивілізаційного,
а при цьому й політичного росту русинів, творців Руської Землі – держави, яка стала рівною
з рівними европейськими державами та династіями» [34]. У подальшому в статті описується
історичний шлях вживання у символіці держави та його війська, дипломатичними представництвами, на службових прапорах військового
флоту й у військових відзнаках хреста. Стаття
є в дечому й полемічною, але корисною для розуміння тенденцій розвитку закордонної школи
української символіки.
Кандидат історичних наук Юрій Джеджула та доктор історичних наук Володимир Замлинський у своїй статті подають інформацію
про герби гетьманів України та відзначають,
що вживання гербів було започатковано гетьманом Богданом Хмельницьким. «Набуття
Б.Хмельницьким … герба мало, поряд з іншими перевагами, велике політичне значення. Після Богдана всі українські гетьмани мали власні
герби, що було свідченням не лише високого
суспільного становища, але й виявом особистої незалежности, непідлеглості» [9, 37].
До дослідження проблеми гербів українського козацтва та його прапорів долучився й
Андрій Гречило [7, 51]. Він, зокрема, відзначає, що період національно-визвольної боротьби українського народу ХVI – XVII ст.
сприяв подальшому розвитку прапорництва
та емблематики, базованих на народному об-
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разотворчому та декоративному мистецтві.
Досягнення цього періоду мали значний вплив
і на пізніше формування поняття національної символіки – і в часи Української Народної
Республіки початку ХХ ст., і при становленні
незалежної України наприкінці цього самого
століття.
Доктор Володимир Трембіцький разом із
Анатолієм Вовком порушує питання визначення кольорів українського національного та
державного прапора [35, 41], що продиктовано
потребою усталення кольорів через вживання
різних відтінків жовтого – від «цитринової до
сильної жовтої або блідопомаранчевої» та синього – від «дуже блідого відтінку до темного чи глибокого». Вони відзначають, що над
проблемами визначення й усталення кольорів
історичних прапорів України працювали в
минулому дослідники української геральдики
доктор Роман Климкевич і професор Володимир Січинський.
Окремо доктор В. Трембіцький у своїй
статті «Персональний склад адміральства та
воєнно-морської команди української Чорноморської фльоти (1918 – 1919)» [33, 60] продовжує тему прапорництва та надає відомості про
символіку літаків Армії УНР. Він відзначає, що
1919 р. було встановлено прапорні відзнаки
синьо-жовтих кольорів, а також жовті тризуби
на фюзеляжі та крилах. Після підписання Варшавського договору, з кінця квітня 1920 р. позначення на крилах уподібнене до польського
у формі квадрата, поділеного на чотири менші
в чотирикутнику з переміною кольорів – синьожовті вгорі, жовто-сині внизу. Літаки Української Галицької армії (ЗУНР) мали до липня
1919 р. круглі знаки синьо-жовті – сині по краю,
жовті посередині. Опісля позначення літаків
відбувалося так само, як в Армії УНР. 1918 р.
гідроплани Чорноморського флоту мали синьожовті кружки з білими серединками та синіми
якорями в центрі кружків.
Юрій Пригорницький у своїй статті звертає увагу на проблеми розробки та впровадження власної нагородної системи незалежної
України. Він подає інформацію кандидата історичних наук В. Ульянича про історію становлення фалеристики в часи стародавнього Риму
та Греції, а також розлоге інтерв’ю кандидата
історичних наук В. Бузала про історію розроб-
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ки нагород Української Народної Республіки,
Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ю. Пригодницький доходить висновку,
що історична спадщина має бути врахована
при створенні своєї власної нагородної системи, яка є підтвердженням незалежності держави і водночас засобом заохочення широкого
кола громадян до її розбудови [26, 87].
Орест Корчак-Городиський [18, 46] та
Микола Битинський [2, 18] звернули увагу на
безладдя відносно форми ношення відзнак «як
наших, так і чужих». Із цього можливо дійти
певного висновку, що опрацюванням відзначень ветеранські організації української діаспори займалися час від часу.
Названі автори розгорнули дискусію про
реєстр українських військових відзнак та інших
другорядних відзнак. О. Корчак-Городиський
друкує свою черговість відзнак, яка відрізняється від запропонованої М. Битинським [19, 68].
Дискусія виявила відсутність загальних правил
ставлення до відзнак, але й одночасно сприяла
постановці питання про опрацювання цих правил, створенню власної термінології і, отже,
створила умови до виникнення принципів формування української геральдичної школи.
Активним дописувачем журналу є знаний
у закордонній школі української символіки збирач і дослідник О. Корчак-Городиський, який
подає інформацію про ордени Португалії, Ватикану, Німеччини, Англії та інших країн на тлі
історії ордену Тамплієрів [17, 35], знову повертається до питання черговості або старшинства
відзнак, наводить свою їхню версію [15, 53] та
описує, як носити відзнаки [20, 77]. О. Городиський подає список нагороджених українців – вояків дивізії «Галичина» німецьким Залізним хрестом 2-го класу за бої під Бродами
[14, 27], а також цікаве спостереження про
нагородження Хрестом Заслуги двічі одним
із 98 нагороджених цією відзнакою стрільця
сотні «С» 107-го піхотного полку 27-ої дивізії
американської армії Василя Колоночика. Щоправда, він зауважує, що в американській армії
національності не подають, а про українське
походження можливо стверджувати тільки на
підставі прізвища [16, 70].
Отже, журнал «Вісті Комбатанта», як і
журнал «Вісті», впродовж багатьох десятиліть
на своїх шпальтах розміщували статті, присвя-
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чені тим чи тим питанням військової символіки. Аналіз статей дозволяє дійти висновку, що
до дискусії залучалися фахівці різних галузей
спеціальних історичних дисциплін – вексилології, геральдики, фалеристики, сфрагістики,
що в цілому розкрило історичні умови виникнення сучасної військової символіки. Тематика
статей не обмежувалася суто проблемами символіки комбатанських організацій, а розглядала
проблеми української державної та військової
символіки в широкому історичному розрізі. До

того ж, слід підкреслити, якщо до 1991 р. – року
здобуття незалежності України – матеріали
друкувалися в авторстві закордонних авторів,
то після до дискусії долучилися й дослідники
з провідних наукових інституцій України. Загалом український військовий журнал «Вісті» та
журнал «Вісті Комбатанта» є цінними джерелами в дослідженні проблематики становлення
української школи військової символіки і, зокрема, в умовах перебування українських військовиків за кордоном.
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Формування культурно-мистецького середовища в бібліотеці...

У бібліотечному середовищі ХХІ ст. ключовим напрямом є належна організація культурних процесів, що визначають модернізацію
соціокультурної сфери. Національна культура
народу – це той великий скарб, що передається від покоління до покоління, примножується,
збагачується. Особливо важливими є ретельна
«реставрація» цілісного образу мистецького
середовища, зіставлення та критична оцінка
всіх його складових, повернення втраченого
й усвідомлення нанесених деформацій, визначення найважливіших тенденцій розвитку
та перспектив. Тому формування культурномистецького середовища в бібліотеці набуває
великого значення, стає дедалі важливішим.
Поняття бібліотечного середовища не є
загальновизнаним, офіційно затвердженим
стандартизованим терміном. Дефініція названого вище терміна має кілька аспектів та
тлумачиться так: 1) роль бібліотеки полягає в
тому, щоб консультувати і створювати в бібліотеці таку обстановку, яка забезпечує читачу
необхідну підтримку; 2) бібліотечне середовище є все оточення працівника і користувача в
бібліотеці. Водночас відома бібліотекознавець
М.Я. Дворкіна запропонувала під бібліотечним середовищем розуміти сукупність певних
складових внутрішнього середовища бібліотеки – інформаційну, матеріальну, емоційнопсихологічну, культурну, екологічну. Відмітимо, що згідно з визначенням М.Я. Дворкіної,
зміст цього поняття охоплює бібліотеку в цілому. Проте, воно не є однорідним – у ньому
обов’язковою є культурна складова. Тобто, ми
можемо вважати цю складову культурним середовищем [2, 23].
Передусім зазначимо, що новий погляд
на бібліотеку з точки зору процесів, структури, функції, з позицій її призначення, як одну
з моделей запропонувала А.С. Чачко – бібліотека як варіант клубу, дозвіллєвий заклад з
урахуванням та забезпеченням індивідуальних і групових інтересів.
У контексті дослідження нашу увагу привернули праці бібліотекознавців М.Я. Дворкіної, Г.Б. Ловкова, С.Г. Матліної, Г.К. Озлоєвої,
В.Р. Фірсова, котрі відмічають, що бібліотеки
(публічні, спеціальні) все частіше стають місцем проведення вільного часу читачів, багатопрофільними центрами дозвілля.
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Метою даної публікації є аналіз формування культурно-мистецького середовища
в бібліотеці, визначення шляхів його реалізації на прикладі Івано-Франківської ОУНБ
ім. І. Франка.
Для реалізації дослідження визначено такі завдання:
– запропонувати визначення поняття
культурно-мистецьке середовище;
– розкрити діяльність бібліотек щодо організації роботи з громадськістю;
– окреслити формат заходів ІваноФранківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у формуванні
культурно-мистецького середовища.
Загальновідомо, що сучасна людина з дитинства перебуває в інформаційному середовищі: живе серед телебачення, відео, книг, журналів, комп’ютерних ігор тощо. Існують різні
підходи до визначення поняття інформаційне
середовище:
– інформаційне середовище – це сукупність технічних і програмних засобів зберігання, обробки та передачі інформації, а також політичні, економічні й культурні умови
реалізації процесів інформатизації;
– інформаційне середовище – це світ інформації навколо людини і світ його інформаційної діяльності;
– інформаційне середовище – це сфера діяльності суб’єктів, пов’язана зі створенням, перетворенням, споживанням інформації [1, 23].
Усі ці підходи доводять, що інформаційне
середовище найбільшою мірою виявляє себе
в бібліотеках. Адже саме тут відбуваються
зберігання, обробка та передача інформації.
Активно виявляється інформаційна діяльність як користувачів, так і фахівців бібліотек.
Але бібліотека є зоною не лише інформаційного середовища – тут активно функціонує й
культурне середовище, під яким ми розуміємо
особливий гуманістичний стиль та інтелігентний характер взаємовідносин бібліотекарів і
користувачів, духовно-моральну, творчу атмосферу і культурні (комфортні) умови спілкування. Дану тезу ґрунтовно аргументує
М.Я. Дворкіна: «характер спілкування відображає ступінь культури, духовності бібліотечної середовища», а А.В. Соколов називає
культурне середовище формулою інтелігент-
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ності, що включає освіченість, креативність,
гуманізм, альтруїзм, толерантність, служіння
культурі, якій має відповідати бібліотекар як
суб’єкт культури.
Невід’ємною складовою культурного середовища є мистецьке середовище. Саме це
середовище виявляє себе у відділах мистецтв,
діяльність яких пов’язана з популяризацією
творів мистецтв через традиційний та інтерактивний культурно-дозвіллєвий формат заходів: літературно-музичні вечори, кіноперегляди, художні виставки-експозиції тощо.
Пропонуємо власне ширше та вужче розуміння дефініції «культурно-мистецького бібліотечного середовища». На нашу думку, під
ширшим визначення даного терміна розуміється «організація культурно-просвітницької
діяльності, яка проводиться з метою інтелектуального, духовного збагачення та творчого
зростання реципієнтів через культурологічні
проекти й матеріали бібліотеки». Щодо вужчого трактування культурно-мистецького середовища – це «популяризація надбань діячів
мистецтв, пов’язаних із процесами відродження та збереження національних традицій, народних ремесел, художніх промислів».
Доречно наголосити, що подібно до європейських, українські бібліотеки, поряд з
діяльністю, орієнтованою на задоволення потреб користувачів, розширення їхнього доступу до знань, збереження та розповсюдження
інформації про культурні цінності, є місцем
зустрічі людей, тому слід робити все можливе
для перетворення її у центр розвитку культури. Цьому сприятимуть глибокі знання й активне використання наявної літератури, пошук нових форм популяризації мистецтва та
удосконалення наявних, випробуваних практикою, виявлення неординарних аспектів роботи з творами мистецтва.
Потрібно підкреслити, що на тлі швидких суспільних змін і постійно зростаючого
(фінансового тиску) недостатнього фінансування існування бібліотечних установ не буде
сприйматися безапеляційно. Громадськість та
фінансуючі організації все частіше ставитимуть запитання:
– Чи потрібні будуть ці установи?
– Чи потрібні їм наші послуги?
– Які інформаційні й культурні послуги
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будуть необхідні в майбутньому і яку роль відіграватимуть при цьому бібліотеки?
Без перебільшення можна трактувати, що
бібліотеки виконують культурні завдання, збагачують і підтримують культурні види діяльності своїх користувачів, пропонуючи різноманітні заходи. Вони беруть на себе роль культурного центру в громаді, формують культурномистецьке середовище в бібліотеці.
Фахівці бібліотек проводять таку цільову
роботу зі своїми реципієнтами:
– пропонують заходи або публікації з актуальних тем;
– готують спеціальні програми для певних цільових груп;
– заохочують організації використовувати бібліотеку як центр інформації та комунікації;
– беруть активну участь у розвитку або є
складником міських чи регіональних мереж,
які надають в електронному вигляді інформацію з питань культури певного регіону.
Зокрема публічні й універсальні наукові
бібліотеки, що фінансуються державою, організовують культурні програми у формі виставок, авторських читань і невеликих культурних
заходів. Така робота може зробити певний внесок у роботу з громадськістю. У цьому розумінні більшість культурних заходів бібліотек,
окрім роботи з громадськістю, мають і власну
культурну цінність – стають самостійною ділянкою та збагачують своє оточення (район,
місто, регіон, університет) або отримують
власну педагогічну чи соціальну цінність (наприклад, сприяння читанню, зустрічі для людей похилого віку, ігрові біржі). Інформаційне
співробітництво бібліотеки з культурними інституціями плідно позначається на поінформованості членів місцевих громад, оскільки бібліотеки є своєрідними містками між культурномистецькими центрами та населенням [8, 5].
Саме тому як частину своїх послуг бібліотека
надає в розпорядження приміщення та технічні
засоби для семінарів, культурологічних студій,
самостійного навчання науковців, групової роботи студентів з викладачами, консультацій і
громадських ініціатив.
Бібліотеки та бібліотечні фахівці змушені постійно ставити нові пріоритети, переосмислювати спектр своїх продуктів та по-
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слуг не лише через технічний розвиток, а й
через зростаючі вимоги користувачів. Тому,
з одного боку, змінюються традиційні види
роботи, деякі зникають зовсім, а з другого –
з’являються нові. Це означає, що установи
повинні бути гнучкими, а бібліотекарі набувати нових навичок і знань, розширювати
компетенцію у втілення інновацій, арсенал
культурно-мистецьких заходів.
Культурно-просвітницька
діяльність
включає підготовку книжково-інформаційних
виставок (у традиційному та електронному вигляді), що вже переходить у площину
науково-просвітницької діяльності; презентації наукової літератури; наукових проектів;
творчої діяльності інститутів та інших інституцій різного порядку та рівня; підготовку
електронних презентацій; електронних версій
заходів; екскурсійну роботу (згідно з диференціацією) тощо. Розрізняються оглядові й
тематичні екскурсії, що входять до науковометодичної діяльності, оскільки за змістом
і терміном проведення (від однієї години до
двох і більше) по суті є науковими лекціями
про діяльність бібліотеки чи лекціями до курсів бібліотекознавства, бібліографознавства та
книгознавства. Дані екскурсії мають функції
семінарів, консультацій, а також методичних
рекомендацій. Розрізняють ще й тематичні
екскурсії по бібліотеці для фахівців з бібліотечної освітою (для підвищення кваліфікації)
та студентів вищих навчальних закладів. Цей
вид культурно-інформаційної діяльності теж є
ефективним [9, 2; 3].
Важливим аспектом діяльності сучасних
бібліотек є спрямування на вдосконалення розуміння функції обслуговування користувачів.
У самій бібліотечній установі комп’ютеризація
значно прискорює обслуговування читачів,
підвищує якість інформування про наявні інформаційні ресурси, сприяє розширенню доступу до електронної інформації, що стали вже
складовою бібліотечних фондів, значно вдосконалює науково-довідкову, консультативнометодологічну та культурно-освітню роботу [3].
Поява нових інформаційних технологій
багато в чому змінила традиційні процеси
роботи обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, вплинувши і на масову
роботу, зробивши її більш сучасною, прива-
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бливою для користувачів, особливо молоді:
електронні виставки, віртуальні конференції,
мистецькі версії, тижневі марафони й т. ін.
Наприклад, із метою підвищення інтересу до життя і творчості українського Кобзаря,
ОУНБ ім. І. Франка до 200-річчя від дня його
народження провела обласну акцію «ІваноФранківщина читає Шевченка» [6], а відділ
літератури з мистецтва – тижневий марафон
«У мистецький вінок Кобзареві», який представляв: виставку-портрет «Шевченко на полотнах митців»; музичний лабіринт «Подорож у світ музики на слова Шевченка»; книжкову вітрину «Шевченко на широких екранах»; виставку-стенд «Портрети українських
кобзарів»; експозиційну виставку-панораму
«Графічні прочитання Т. Шевченка» [11].
В основі формування культурно-мистецького середовища лежить, передусім, розширення масштабів соціокультурної діяльності, диференційований підхід до аудиторії; орієнтація на
довгострокові проекти, тісний зв’язок не тільки
зі своїм містом, але й з іншими регіонами, країнами.
Для життєво-мудрої, статечної та досвідченої категорії читачів працівники книгозбірні організовували низку заходів. Наприклад,
до Дня людей похилого віку відділ абонементу обласної бібліотеки ім. І. Франка зініціював і провів акцію «Крок до милосердя». У ці
дні здійснювався безкоштовний запис людей
літнього віку в бібліотеку. Було організовано книжково-ілюстративну виставку-пошану
«Хай добро Вам сіється». Впродовж акції
проводилася святкова лотерея, де серед призів
розігрувалася підписка на періодичне видання. Крім того, фахівці відділу абонементу відвідують удома читачів, які багато років були
їхніми користувачами, а сьогодні, на жаль, за
станом здоров’я та через статечний вік уже не
можуть приходити у бібліотеку.
Сьогодні, у стрімкому вирі сучасного
життя, в час щоденних стресів і переживань,
поезія, як ніщо інше, покликана давати насолоду, плекати високі почуття, збагачувати
духовно. Вона здатна спонукати людину до
думки: хто ми, чиїх батьків діти, що принесли
у цей світ, що залишимо нащадкам? Наслідуючи даній тезі, відділ абонементу провів поетичну годину «Мелодії віршів чудових», яка

14

започаткувала неординарний для книгозбірні
цикл читацьких зустрічей «Літературні миті
вихідного дня», де читачі мали можливість доторкнутися до неповторного поетичного слова поетів-класиків та сучасної поезії.
Пошук нових ідей у сфері духовного становлення спонукав фахівців відділу літератури з мистецтва відкрити при літературномистецькій вітальні Арт-центр «Мистецька
академія», який об’єднує творчих людей міста, обдаровану молодь, основними завданнями якого є сприяння професійному і культурному зростанню студентства, залученню їх до
бібліотечного життя. Оригінальними й концептуальними заходами в рамках Арт-центру
були: театралізовані читання «Барвиста мелодія слова», комільфо-зустрічі «Навіяні життям сюжети», ерудит-шоу «Коли мистецтву
затишно», інтерактивні зустрічі-знайомства
«Мандрівка на хвилях пам’яті», мистецька інсталяція «Дружба. Долі людські», мистецький
лекторій «Від мистецтва найдавніших часів
до сучасності» [4].
Спілкування у стінах бібліотеки сприяє
розширенню кругозору, підвищенню самосвідомості та духовності людини, змушує до
роздумів над сутністю життя та мудрістю, яку
черпаємо з книг. Адже сьогодні, коли постійно зростають швидкість та обсяги інформації,
нас лишили можливості замислитися над
вічним. Настав той час, коли людям потрібні духовні образи, щоб розкрити серця. Саме
тому, в зв’язку зі складними політичними подіями в Україні, у відділі літератури з мистецтва відбуваються інформаційні спілкування «Молитва за Україну» в рамках співпраці
з Івано-Франківським Інститутом мистецтв
Прикарпатського національного університету
ім. В. Стефаника.
Мистецтво – це щось більше, ніж спосіб пізнання, це, передусім, спосіб життя та
невід’ємна частка людської особистості. На
підтвердження цьому в бібліотеці постійно
організовуються виставки митців. Досить
оригінальною була персональна виставка фотомитця Жанни Мойсеєнко під назвою «Дорога до храму», символічну назву якої можна
вважати шляхом пізнання себе, усвідомлення
Бога, розуміння та прийняття тих життєвих істин, які важливі для особистості.
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Серед інноваційних методів соціокультурної роботи слід відзначити і фотовиставку
«Їжа корінних американців» і майстер-клас
від індіанських шеф-кухарів з Америки, які
досліджують зв’язок індіанської кухні з українською. Подарунком від них стали книги,
оформлені світлинами з рецептами їхніх оригінальних традиційних страв [11].
Наступним кроком у напрямі формування
мистецького середовища при бібліотеці було
налагодження співпраці з митцями української
діаспори. Доказом цього була зустріч з поетом і
художником Богданом Вандяком з Канади, уродженцем Тернопільщини, в організації якої посприяли працівники відділу літератури з мистецтва. Це був незвичний формат проведення
заходу, який поєднував показ мистецьких робіт
Богдана Вандяка з декламацією його поезії акторкою Ларисою Баюс з Америки за допомогою новітніх технічних засобів.
Розглядаючи культурно-мистецьке середовище бібліотек, слід відзначити, що тематика
соціокультурної діяльності обов’язково враховує її специфіку, завдання, напрями, вікові особливості користувачів. Не всі вони мають розроблену методику проведення, але деякі з них
уже пройшли апробацію часом. За спрямованістю їх розділяють на критико-аналітичні (обговорення, прем’єри, вечори запитань та відповідей); позитивно-ілюстративні (вечори книги,
літературно-музичні); інформаційні (години
цікавих повідомлень, інформіни тощо).
Такі вектори роботи залишаються актуальними, про що свідчить проведений відділом абонементу обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка для працівників
закладів культури міста та області, науковців,
вчителів, майбутніх юристів аукціон «Книжкова закладка – геніальний винахід людства».
На торги було виставлено 10 лотів-закладок,
що залишились у спадок від читачів. Також був
проведений майстер-клас «Фешн-закладка»,
де всі охочі могли зробити закладку для себе
власноруч [11].
Як показала практика, книжка та бібліотека ніколи не втрачають своєї популярності
й значимості в цей обплутаний – Інтернетпавутинням час. У цьому можна пересвідчитися, завітавши до ОУНБ ім. І. Франка. Уже
три роки у відділі абонемента діє дитячий ку-

Формування культурно-мистецького середовища в бібліотеці...

ток «Поки батьки читають...». За цей період
понад 50 молодих мам отримали можливість
приходити в бібліотеку зі своїми маленькими
дітьми та користуватися бібліотечними послугами нарівні з усіма. Кредо відділу абонементу – «Читаємо всією родиною». А до
відзначення Міжнародного Дня захисту дітей
відбулася бібліотечна дитяча фотосесія «Країна казкова – країна книжкова», яка зберегла
неповторні моменти життя її учасникам [11].
Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що сьогодні стрімко формується
культурно-мистецьке середовище публічних
бібліотек, представлене широким різноманіттям арсеналу соціокультурної діяльності.
Крім звичних диспутів, читацьких конференцій, презентацій книг, з’явилися нові активні
форми роботи з читачами: мистецькі марафони, майстер-класи, арт-терапії, мистецькі
симпозіуми, бібліосейшини, фан-арти тощо.
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Розвиваючи сферу своєї діяльності на основі
трансформації продуктів та послуг, бібліотеки зміцнюють свої позиції як найважливіший
соціальний інститут сучасності, активізують
формування власного сегмента в культурноінформаційному просторі.
Проведене дослідження не вичерпує всіх
сторін наукового пошуку з даної теми. Подальший вектор наукових розвідок буде спрямований на визначення стратегій і завдань реалізації
формування культурно-мистецького середовища в публічних бібліотеках, зокрема й в ОУНБ
ім. І. Франка. Оскільки в даній публікації ми,
в основному, зосередили увагу на формуванні
культурно-мистецького середовища на прикладі окремих структурних підрозділів ОУНБ
ім. І. Франка, то це не повна картина процесу,
бо й інші відділи книгозбірні теж здійснюють
соціокультурну діяльність, яку ми проаналізуємо в наступних публікаціях.
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Г.В. Гордієнко

ІКОНІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ТВОРЕННЯ ЧЕРЕЗ ПОДІБНІСТЬ ЗНАКОВИХ ДІЙ
У статті здійснено погляд на текст службового управлінського документа з позицій семіотики,
проаналізовано специфіку невербальних засобів текстотворення, інтеграції вербальних і невербальних
компонентів у комунікативно-прагматичній нормі.
Ключові слова: креолізований текст службового управлінського документа, паралінгвістичні
засоби, комунікативно-прагматична норма.
G.V. Gordienko

ICONIC IMPERATION DOCUMENTATION INFORMATION MANAGEMENT:
CREATING A LANDMARK BECAUSE OF THE SIMILARITY ACTION
The article is to look into the ofcial administrative documents from the standpoint of semiotics, analysis
of the specic non-verbal tekstotvorennya, integration of verbal and nonverbal components of communicativepragmatic norm.
Keywords: kreolizovanyy into ofcial administrative documents, paralinguistic means, communicative
and pragmatic norm.

Знакові концепції природної мови, які сягають своїм джерелом античних часів Аристотеля, Платона, ознаменовані іменами вчених
Ч. Пірса, Ч. Моріса, Ф. де Соссюра, Г. Фреге,
В. Дреслера, Р. Якобсона, й донині приваблюють інтереси науковців.
Погляд на службовий управлінський документ як своєрідний оптичний образ його
внутрішньої та зовнішньої організації, зафіксований у пам’яті комунікантів системи
управління, дає змогу масштабної візії їхнього творення через подібність знакових дій,
уніфікованих і стандартизованих на різних
рівнях, побудови документа за схемою розташованості меж та зон реквізитів та ін.
Науковий доробок рясніє розмаїттям суджень, уявлень та оцінок, зокрема мовно-
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комунікативних процесів (В.А. Виноградов,
М.Я. Димарський, Ю.М. Лотман, Т.В. Радзієвська, І.Ю. Моісєєва), когнітивно-психологічних
феноменів людської свідомості та мовлення
(К.Я. Сигал, О.Є. Анісімова, М.Б. Ворошилова,
Н.І. Сєркова), документозавчих та документнолінгвістичних (Б.С. Ілізаров, С.Г. Кулешов,
Г.М. Швецова-Водка, І.М. Ломачинська) та ін.
Вихідним для нашого дослідження є
сформований у 90-х рр. ХХ ст. американським
ученим Т. Гівоном принцип іконічності, так
званий «іконічний імператив», зведений до
констатації мінімальних ментальних зусиль,
які затрачаються для зберігання, обробки та
передавання кодованого досвіду (за інших
рівних умов) та іконічний семіоз Ч.С. Пірса з
його компонентами: код (= тіло знака, означе-

Іконічний імператив документування управлінської інформації:...

не), досвід (= кодоване, означуване), інтерпретанта (= ізоморфне відношення між кодом
та кодованим) та інтерпретатор як активний
учасник, продуцент інформаційної системи.
Предметом нашого розгляду обрано знакові системи власне мовної складової та позамовних чинників службових управлінських
документів. Об’єктом дослідження слугують
документнознавчо-лінгвістичні процеси документування управлінської інформації. Виходячи з конкретно практичної точки зору,
поставлена мета – визначення знакового паралінгвістичного компоненту в текстотворенні службових управлінських документів – передбачає розв’язання завдань: здійснити теоретичні узагальнення знакової природи тексту
службового управлінського документа, показати текстуальну природу об’єкта наукового
зацікавлення, встановити номенклатурний і
функційний спектр паралінгвістичних засобів
текстотворення та потребу їхньої відповідності комунікативно-прагматичній нормі.
З урахуванням глибинності термінологічного аналізу текстової категорії, побіжно
окреслимо лише найважливіші з них. У семіотичних дослідженнях смисловим концентром
терміноелемента «текст» є «знак», «суперзнак», «складний мовний знак» чи то «макрознак», як от: «деякий макро- або суперзнак,
який уміщує в собі всі інші сутності (фонему, морфему, синтагму і. т. ін.) як складники
знака (або, ймовірно, мікро- чи то субзнаки»)
[14, 79]. Основною ознакою такого погляду
на текст є наявність інформації в семантично
організованій послідовності знаків. Смисловизначальним є те, що цим терміном позначають знакові утворення вербального та невербального походження, зокрема твори мистецтва, музичні твори, німе кіно, одне слово:
культура в цілому представляє собою текст у
його знаковому вияві. Знакова характеристика
документа як «мовної графічної інформації та
частково немовної – адитивної (запис музики,
шумів тощо) та зображувальної представлено
С.Г. Кулешовим [8, 143], що загалом відповідає широкому та вузькому розумінню терміноелемента документ. Документознавче
наукове знання, оперуючи знаковими теоріями, репрезентує документ як «інформацію,
виражену в знаковій текстовій формі, яка
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відображає мислення людини», текст, відповідно, – як «певну систему знаків (знаки
писемності, образотворчі, звукові)» Б.С. Ілізаровим [16, 39].
В основу нашого дослідження покладено
переконання в тому, що прагматична реалізація
службового управлінського документа уможливлюється за умови триєдиного його розгляду – семантичного, синтактичного, прагматичного. Інтеграція в тексті трьох підсистем лінгвістики:
– синтактики – досліджує принципи побудови тексту на основі правил співвіднесеності
знаків, абстрагуючись від їхніх індивідуальних властивостей, покладених в основу формалізованого опису знаками природної мови;
– семантики, глибинної включно, охоплює знаннєву репрезентацію та використання смислу, акумулюючи на рівні тексту документа його змістові характеристики;
– прагматики – з її теорією використання та функціонування мовних знаків у мовній
комунікації, вибором комунікативних засобів
з урахуванням функціональних особливостей партнерів у мовленнєвій комунікації та
ін., – дає розуміння того, що «соціальна комунікація, а отже, й документно-комунікаційна
система управління, безпосередньо пов’язана
з прагматичним аспектом семіотики» [11, 88].
Очевидно, що така прагмалінгвістична характеристика на рівні текстового типу і на
рівні конкретного корпусу текстів системи
управління, дослідження змістової та формальної організації текстів в аспекті реалізації їхнього функціонально-прагматичного потенціалу, долучена до сучасної семантичної
теорії лінгвістики, є пріоритетним теоретикометодологічним підходом аналізу текстових
комунікацій системи управління.
Зауважимо на глибокій дискусійності знакової природи тексту, яка в ініціації М.Я. Димарського означувана як «спокуса семіотикою» [6, 29]. Головним доказом знаковості
мови, але незнаковості тексту в авторській
інтерпретації, є феноменологія, потенційна
безмежність і необліковуваність текстового
поля, неоднозначність його сприйняття тощо.
Попри цю наукову пересторогу, пристанемо
на думку, що тексти службових управлінських
документів, хоч і специфікуються «концептуалізованістю інформації, оприсутненістю
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параметрів комунікативного акту (час, місце,
відправник)» [6, 30], але фігурують у соціокомунікативному просторі як репрезентативно
малі типові інформативні комунікативні форми, які тяжіють до обліковуваності, системності, унормованості на різних рівнях управління. А текстотворення службових документів, як нам видається, найвиразніше з-поміж
інших функціонально-текстових типів детермінується «його таксономічною приналежністю, тими стандартними комунікативними
умовами, в яких утворюється текст певного
класу і які становлять об’єктивну даність для
суб’єкта текстотворення» [13, 15]. Отже, базовим для нас є прийнятне в наукових колах
судження В.А. Виноградова «система (код)
мови орієнтується на символічність, а текст –
на іконічність» [119]». Аргументативним для
такої констатації є визнання різного ступеня
іконічності, актуалізованої наукових колах
(В. Дреслер, Р. Якобсон, К.Я. Сигал) аж так,
що стала слугувати означеністю «хорошого
лінгвістичного смаку» [15, 100].
Розуміючи, що «знакова природа тексту
як цілісності лежить над одиницями і характеристиками рівнів мови [12], уможливлюємо
розгляд тексту-результату як полікодового макрознака (текст, заголовок до тексту, відмітка
про наявність додатків до тексту – знаки; інші
мовні одиниці – мікрознаки, чи то субзнаки).
Погодившись із тим, що «мова здатна надати
речам знакову функцію, непритаманну їм по
суті, а невербальним компонентам – лише додаткові значення» [5], проаналізуємо комбінаторну варіативність невербальних складників
текстів службових управлінських документів.
За С.П. Кушнерук, документно-текстова
інформаційна система управління постає як
«поєднання словесних (вербальних) засобів із
графічними та символьними невербальними
компонентами» [9]. Більш прихильні до визначення неоднорідності знакової системи,
щоправда журналістського, тексту Ю.М. Коняєвою як «інтеграції знакового матеріалу:
вербального, іконічного, індексального, який
сприймається як єдиний організм і лише в
сукупності дає цілісне уявлення про феномен» [7, 10]. Якщо врахувати, що вербальна
система символьна, то релевантним є розуміння знакової системи службового управлін-
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ського документа як інтегративного утворення символьного, іконічного й індексального
компонентів. Текст-результат службового
управлінського документа як матеріалізована документна інформація, постаючи у всій
сукупності обов’язкових реквізитів, тобто
інформації документа, бачиться вже як іконічний вербально-невербальний знак. Воднораз як «складне текстове утворення, в якому
вербальні і невербальні елементи утворюють одне візуальне, структурне, смислове та
функціональне ціле, націлене на комплексний
вплив на адресата» [5], текст службового
управлінського документа може ідентифікуватися як креолізований (О.Є. Анісімова) чи
то гетерогенний текст (Ю.М. Коняєва).
Негомогенний, синкретичний [17, 327]
дискутований комунікат хоч і має переважність «інформаційного складника» як його
«інформаційний варіант» [6, 30], утім, характеризується неможливістю заміни або опущення окремих невербальних елементів із
загальної знакової системи, а отже – відзначений найбільш жорсткими комунікативнопрагматичними умовами його творення
з-поміж інших видів креолізованих текстів –
«газетно-публіцистичних, науково-технічних,
текстів-інструкцій, ілюстрованих художніх
текстів, текстів реклам, афіш, коміксів, плакатів, листівок»[2, 8].
Невербальні засоби комунікації потрапляють у зону дослідження паралінгвістики – лінгвістичної дисципліни, що вивчає сферу несловесної комунікації. Наділений потужним комунікативним потенціалом, паралінгвістичний
рівень займає важливе місце в документнотекстовій комунікації. Зауважимо, що паралінгвістика сприймається нами як сукупність
невербальних засобів реалізації документнотекстової комунікації в її широкому розумінні
(з охопленням графічних засобів письмової
форми комунікації) [11, 90]. Тоді як вузьке трактування передбачає розгляд різних допоміжних звукових і кінетичних засобів спілкування.
Вербальна та невербальна комунікативні системи, наділені спільними базовими функціями
та відмінними структурними й системними
характеристиками словесних і несловесних
знаків, функціонують у тісній взаємодії, доповнюють одна одну, іноді – взаємозаступають. А
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отже, аналіз змісту загалом вербально вираженого тексту службового управлінського документа потребує неодмінного врахування його
невербального супроводу. Специфіка паралінгвістичного поля службових управлінських документів пояснюється структурними та функціональними особливостями, стереотипами,
нормативними вимогами сфери побутування.
Сукупність несловесних знаків найширше репрезентовано О.Є. Анісімовою. Якщо
врахувати той фактор, що науковцем іконічний та індексальний компоненти віднесено до складу паралінгвістичного текстового
поля, то виходимо на усвідомлення того, що
документно-текстова інформаційна система
службового управлінського документа представляє собою формалізований симбіоз вербального та паралінгвістичного (іконічного
та індексального) компонентів.
Текст службового організаційно-розпорядчого документа, стандартизований у трьох виявах (анкета, трафарет, таблиця) [1, п. 5.21],
семіотично ускладнюється іконічним – візуалізованими графічними зображеннями бланка службового документа з оприсутненими
знаково-емблемними елементами (реквізити 01,
02, 03), та зображувально-вербальними компонентами (реквізит 20), власне підпис (складник
реквізиту 23 «Підпис»), (реквізит 26), кутовий
штамп з оприсутненою постійною інформацією, певною мірою, відмітка про надходження
документа (реквізит 31), відмітка про реєстрування (реквізит 32).
«Паралінгвістично активні», як то зауважено О.Є Анісімовою [2, 9], тексти службових
управлінських документів характеризуються
широким спектром паралінгвістичних засобів,
покликаних супроводжувати писемне текстове
мовлення системи управління. Паралінгвістична графіка службового управлінського документа специфікується графічною сегментацією
реквізитів документа та тексту – його основного
складника, дотриманням правил моделювання
за формуляром-зразком, схем розташованості
меж і зон реквізитів, схем окремих текстотипів,
форматів та характеристик паперу, шрифтового
оформлення, розміру кегля, інтервальності, відступів від межі лівого поля, граф, схем тощо.
Формуляр-зразок являє собою графічну схему
візуального обліку документа з оприсутненими
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формалізованими характеристиками розмірів
полів, максимальної довжини реквізитів, складових реквізитів, способів моделювання (з кутовою/поздовжньою, прапоровою/центрованою
варіацією), з обов’язковою наявністю певних
реквізитів (дати, реєстраційного індексу, місця
складення або видання тощо).
Жорстко формалізована сукупність паралінгвістичних засобів службових управлінських документів є гетерогенною системою,
для якої притаманна неоднорідність складників та багатомірна організація підсистем.
Для документно-текстової комунікації нормативною є однозначність невербальних знаків,
попри багатосмисловість і різносмисловість.
Загалом частина паралінгвістичних засобів
не має прямого відношення до змісту тексту,
втім, створює оптимальні умови для сприймання (приміром: формати паперу, поля, відтінок та щільність паперу). Відступи від межі
лівого поля слугують засобом зорової паузації
тексту, програмуючи ритм прочитання документа тощо. Ситуативно обумовлене значення орфографічних засобів ключових слів та
шрифтове виокремлення можуть визначатися
як паралінгвістичні засоби, які мають лінвістичну основу та безпосередньо прилягають до
вербальних засобів (у класифікації О.Є. Анісімової [2, 7]). Паралінгвістичні засоби з немовною основою взаємодіють із вербальними
засобами опосередковано (просторове виокремлення, інтервальність). Перераховані
невербальні засоби можна диференціювати
за ознаками комунікативності/некомунікативності. С.П. Кушнерук, наприклад, групує
гібридні знакові засоби на основі природності (природні знаки сучасних мов)/штучності:
графічні знаки, рисунки, цифрові елементи,
символи, ікони, коди; первинності (природні
знаки сучасних мов)/вторинності тощо [9].
Окреслюючи семіотичний простір службового управлінського документа як документнотекстового комуніката, можемо констатувати,
що досліджуваний об’єкт може розглядатися
нами як інформаційна соціальна, техногенна (потребує спеціалізованих комплексів технічних та електронно-технічних засобів для
роботи з інформацією) атрибутивна система.
Службовий управлінський документ та окремі
його складники (наприклад, текст), уніфікова-
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на система управлінської документації загалом являють собою цілісну, чітко структуровану, закриту, втім, динамічну, інформаційнознакову систему. Очевидним є той факт, що
документознавчо-лінгвістичні процеси творення службових управлінських документів набувають перебігу з урахуванням єдності (прямої,
опосередкованої, доповнювальної) та цілісності вербального та паралінгвістичного компонентів. Узгоджуваність означених компонентів простежується на змістовому (зображення
емблеми, нагород, назва організації власника
документа тощо), змістово-мовному, змістовокомпозиційному рівнях.
На основі принципу іконічності Т. Гівона
та іконічного семіозу Ч.С. Пірса, когнітивнокомунікативна діяльність документування
управлінської інформації узалежнюється від
досвіду кодування з мінімальними затратами
ментальних зусиль, які потрібні для зберігання, обробки та передавання кодованого досвіду, конкретизується характером іконічного
співвідношення коду і кодованого в різних
сферах підсистеми. З урахуванням означеного
виходимо на усвідомлення того, що розуміння
та інтерпретація креалізованих текстів специфікується подвійним декодуванням вербальної
та невербальної інформації документа в ході
створення комунікатором єдиного загального
змісту/смислу креолізованого тексту. Відповідно, забезпечення технологічних процесів
документування управлінської інформації від
професійних текстотворців потребує спеціальної підготовки, спрямованої на формування
комунікативної, мовно-комунікативної та соціокультурної компетенції, опанування навичок текстотворення семіотично ускладнених
текстів службових управлінських документів,
аналізу, інтерпретації, їхнього синтезу.
Більше того, виявляємо прихильність до
запровадження науковцями комунікативнопрагматичної норми як критерію відповідності лінгвістичних і паралінгвістичних
компонентів тексту службових документів.
О.Є. Анісімовою цей терміноелемент узагальнено широким поняттям сукупності «мовних
та немовних правил побудови текстів у певній типовій ситуації з певною інтенцією для
досягнення оптимального прагматичного випливу на адресата» [2, 9]. Для Н.С. Болотно-
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вої – комунікативно-прагматичні текстові
норми скеровують ефективне продукування
сприймання та інтерпретацію тексту з урахуванням об’єктивної дійсності та функційної
спрямованості, орієнтування в ситуації, що
забезпечується фоновими знаннями та мотиваційними сферами комунікантів, каналу комунікації, мовленнєвого етикету [3, 305].
Комунікативно-прагматичні норми, особливо змістово-мовного, змістово-композиційного
рівнів, попри те, що вони ледь відчутні, утворюють знакові системи допоміжного значення, акумулюють мовленнєві та візуальні стереотипи передавання інформації в типових
комунікативних умовах. Уміння інтегрувати
лінгвістичні, паралінгвістичні компоненти документування упралінської інформації дозволяє комунікантам безпомилково, не вникаючи
в зміст документа, швидко ідентифікувати інформаційні компоненти за паралінгвістичним
оформленням. Обов’язковість дотримання
комунікативно-прагматичних норм паралінгвістично активних текстів службових управлінських документів регламентована на різних
рівнях управління й потребує від професійних
текстотворців підвищеної уваги та реалізування мовно-комунікативної компетенції учасників документно-текстової комунікації системи
управління. Прихильні до думки О.Є. Анісімової, що для паралінгвістично активних текстів,
а отже, й службових управлінських документів,
лінгвістичний зріз повинен встановлювати:
– номенклатуру паралінгвістичних засобів у тексті;
– значення паралінгвістичних засобів в організації тексту, текстотипу, текстотворенні;
– механізм взаємодії вербальних та паралінгвістичних засобів у тексті;
– участь паралінгвістичних засобів у реалізації текстових категорій;
– функції паралінгвістичних засобів у
тексті/типах текстів;
– декодування вербальної та невербальної інформації та її інтерпретація [2, 6].
На сьогодні синтетичне сприйняття тексту, вміння послуговуватися вербальними та
невербальними засобами кодування/декодування інформації з дотримання мовленнєвого
етикету, зрештою – ілюструванням естетичного
смаку має стати потребою дня, обов’язковою
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умовою успішного здійснення сучасної документно-текстової комунікації системи управління. І знання цієї системи, послідовність її
застосування має стати щоденною нормою не
тільки в створенні службових документів, а й
його репрезентації навчальними та навчальнометодичними виданнями, в яких документ обрано предметом розгляду.
Утім, навіть позірний аналіз навчальних
посібників, не озвучуючи репрезентативність
вибірки, засвідчує порушення авторами найважливішого принципу уніфікації – моделювання документів за схемою розташованості
меж і зон реквізитів з кутовим та поздовжнім
варіантом [1, 12-13], де чітко визначено місце кожного реквізиту, прогнозовані варіанти
оформлювання постійних та змінних реквізитів, вимоги до оформлювання документів машинописним способом.
Справжнім невіглаством видається той
факт, що в навчальних виданнях досі робиться посилання на ГОСТ 6.38-90, або, принаймні, характеристика 31-го реквізиту, натомість 32-х, чи то порушення атрибутивності
документа на кшталт відсутності належного
засвідчення або затвердження документа, без
яких він не має юридичної сили. Якщо навіть
автори й роблять посилання на нормативнометодичні вимоги національних стандартів,
то залишаються непослідовними в подальшому представленні загалом лінгвістично однорідної сукупності службових документів.
Типовим є нерозуміння варіативного розміщення постійних і змінних реквізитів (назва
організації вищого рівня, назва організації,
назва виду документа, дата документа, місце
складення та видання, реєстраційний індекс
документа, посилання на індекс та дату документа, на який дають відповідь), вимог дотримання максимальної довжини багаторядкових
реквізитів.
Порушення вимог [1, п. 7.8], що охоплюють порядок:
– запису ключових слів (великими літерами від межі лівого поля, окремим рядком);
– оформлювання тексту (без відступу, рубрикації тексту – з відступом 12,5 мм) тощо.
Послідовно неправильно здійснюється запис поштової адреси, що є порушенням Постанови Кабінету Міністрів України «Про правила
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користування послугами поштового зв’язку»
та ДСТУ 4163-2003 [1, п. 5.9 та 5.16 ].
У такий само спосіб неправильно датуються документи в цифровому чи то словесноцифровому інваріантах [1, п. 5.1].
Майже традиційною є невідповідність
стандартизованій вимозі запису розшифрування підпису з ініціалами попереду [1,
п. 5.17, 5.23, 5.25, 5.27], натомість пропонується варіант, зафіксований нормативноінструктивними документами Російської Федерації.
Порушення [1, п. 5.22] спонукає до неоднорідності оформлення додатків, підстав.
Прикро, але цей перелік можна було б
продовжувати. Недотримання навчальними
виданнями комунікативно-прагматичних норм
паралінгвістично активних текстів службових
управлінських документів, невміння будувати семіотично ускладнені тексти службових
управлінських документів знижує цінність навчального чи навчально-методичного видання,
ставить під сумнів його науковість, яка має бути
вагомим методологічним принципом, покликаним забезпечити високу якість підготовки спеціалістів відповідно до вимог сьогодення.
Отже, внаслідок дослідження можемо
здійснити такі узагальнення:
Текст службового управлінського документа є симбіозом власне мовної складової та позамовних чинників, що тісно пов’язані з мовними
засобами вираження та спільно з ними реалізують комунікативне спрямування тексту. Як
цілісність дискутований комунікат представляє
собою полікодовий вербально-невербальний
(іконічний, індексальний) макрознак.
Складне текстове утворення системи
управління ідентифіковане нами як жорстоко
регламентований креолізований текст, семіотично ускладнений комбінацією елементів
різних знакових систем. Його сутнісною характеризацією є інтегративність, негомогенність,
синкретичність (однакова значущість усіх знакових систем, які беруть участь в оформлюванні тексту, та неможливості заміни або пропуску однієї з них), конгруентність (відповідність,
узгодженість) вербального та паралінгвістичного знакового матеріалу.
Частина паравербальних компонентів
змістового рівня документно-текстових кому-
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нікацій постає як носій релевантної для її перебігу інформації, здатна передавати прагматично значущі смисли. Паравербальна графіка
змістово-мовного та змістово-композиційного
рівнів слугує допоміжним засобом текстотворення, створює оптимальні умови для сприймання, слугує засобом зорової паузації тексту,
програмуючи ритм прочитання документа.
Поле паралінгвістичних засобів текстотворення паралінгвістично активних службових управлінських документів окреслюється
жорсткою сегментацією компонентів, визначених схемою розташованості меж і зон реквізитів, формалізованою довжиною рядка,
максимальною довжиною реквізитів, відступами від межі лівого поля, пробілами, регламентованою інтервальністю, шрифтами, кольором, курсивом, розрідженням, регістром,
підкреслювальними та відмежовувальними
лініями, графічними символами, цифрами,
допоміжними знаками (№, %), іконічними
засобами (емблема, рисунок, таблиця, схема,
креслення та ін.), незвичною пунктуацією,
форматами паперу, розмірами полів та інших

засобів, перелік яких може додатково визначатися жанрово-видовою належністю тексту
та сферою його побутування. На особливе
функціональне призначення в документнокомунікаційній системі управління реалізує
індексальний паралінгвістичний компонент,
надаючи документові статусу офіційності,
нормативності, вагомості. Невербальні компоненти є в комунікації носіями релевантної
для її перебігу інформації та здатні передавати прагматично значущі смисли.
Кореляція паравербальних дій у ході текстотворення службових управлінських документів має здійснюватися відповідно до
комунікативно-прагматичних норм. Сформовані функціонуванням державної уніфікованої системи управлінської документації в єдності лінгвістичних і паралінгвістичних компонентів, вони, набуваючи статусу іконічноіндексального імперативу, потребують уваги
професійних текстотворців, законодавців
та управлінців різного рівня, наукового та
науково-методичного зосередження.
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Актуальність дослідження обраної теми
полягає в тому, що на сучасному етапі стан
розвитку торгівлі є одним із наочних індикаторів економічного розвитку Української держави, яка функціонує на основі торговельної
документації. Перехід до ринкової економіки
викликав підвищений інтерес до торговельної
термінології, оскільки в наш час відчувається
дефіцит професіонально підготовленої термінології в управлінському документознавстві.
Метою цього дослідження є визначення
основних положень, що характеризують сутність терміна торговельна документація та
вивчення термінологічних аспектів функціонування та застосування цього терміна.
Значна кількість наукових розробок свідчить про зацікавленість науковців до цього напряму дослідження, проте існують дискусійні
питання, що зумовлюють різні тлумачення
терміна торговельна документація. Професор
С.Г. Кулешов зазначає, що документознавчу
термінологію репрезентує «Українська архівна енциклопедія», яка підготовлена УНДІАСД
і опублікована 2008 р. [1, 41].
На сьогодні дослідники ставлять знак рівності між термінами торгівля і комерція. Комерція – «це торгова і торгово-посередницька
діяльність, участь у продажу або сприяння продажу товарів і послуг» [2, 17], комерційна діяльність – це організація й управління комерційними процесами та операціями, пов’язаними з
товарно-грошовим обміном. Метою комерційної діяльності є здійснення купівлі-продажу
товарів, послуг і отримання прибутку [3, 129].
Комерція в перекладі з латинської означає торгівля. Тлумачний словник В.І. Даля
визначає комерцію як «торг, торгівлю, торгові
обороти, купецькі промисли». Ці поняття припускають здійснення актів купівлі-продажу з
наміром купити дешевше, а продати дорожче.
У широкому значенні комерцію розуміють як
будь-яку діяльність, спрямовану на одержання
прибутку [3, 19]. Вживане нині трактування комерції (торгівлі) – підприємницька діяльність,
що забезпечує обіг (купівлю та продаж) товарів
і спрямована на отримання прибутку через урахування ринкової кон’юнктури [4, 222-223 ].
Отже, ми можемо ставити знак дорівнює
між термінологічними поняттями торговельна документація і комерційна документація,
проте терміни комерційна документація на
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сьогодні у спеціальному документознавстві не
вживається, натомість використовують термін
комерційні документи.
Тлумачення терміна торговельна документація в науковій літературі базується на
двох принципових підходах, які визначають
його зміст у широкому і вузькому розумінні.
У широкому розумінні зазначене поняття трактують у фаховій літературі з комерції, торгівлі, економіки. Наприклад,
науковці Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич,
Й.С. Завадський в «Економічному словнику»
подають широковживану та спеціалізовану
термінологію, тлумачення понад двох тисяч
сучасних економічних термінів, категорій, понять, які найчастіше трапляються в науковій
літературі, серед яких і терміни торговельної
документації [5]. Подаються визначення
таких термінів торговельної документації, як договір [5, 73], договори закупівліпродажу і постачання [5, 74], угоди компенсаційна, купівлі-продажу, ліцензійна, «офсет»,
патентно-ліцензійна, умовна, ф’ючерсна,
форвардна [5, 318-320], патента, [5, 226-227],
цінні папери [5, 344], чеки акцептовані й дорожні [5, 345], товарний знак, товарна марка,
торгівля електронна, зустрічна, консигнаційна, ліцензійна, оптова, роздрібна, посилкова
[5, 315-317].
В «Економічному тлумачному словнику:
власність, приватизація, ринок цінних паперів»
Л.М. Алексеєнко і В.М. Олексієнко зібрали наукові терміни, які використовуються на ринку
цінних паперів і в ході дослідження економічних
процесів загалом. Серед термінів торговельної
документації – товарний вексель, товарна марка [6, 604], торгівля цінними паперами [6, 605],
угода міни, клірингова угода, касова угода, угода купівлі-продажу [6, 617], чек [6, 667], ліцензія
[6, 367], комерційні папери [6, 306], комерційний вексель [6, 305], договір про фрахтування,
договір про разову оплату [6, 197], подано визначення термінів документарна форма випуску
цінних паперів, документи після акцепту та документи після платежу [6, 198].
Заслуговує на увагу тлумачно-термінологічний «Економічний словник», у якому стисло
та в доступній формі розтлумачено терміни ринкової економіки, сформовано термінологію ринкової економіки. Крім того, представлено широкий спектр термінології торговельної документа-
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ції, а саме: договір і його види: господарський, комісії, на користь третьої особи,
перестрахування, поставки, портфельного
управління [7, 117-119]; тендерна документація; доручення на здійснення біржової угоди
[7, 119], контракт і його види: зовнішньоторговельний, купівлі-продажу, типовий, ф’ючерсний
[7, 218-219]; ліцензія та її види: безпатентна,
на експорт або імпорт, патентна, повна, проста,
разова [7, 242-243]; угода та її види: агентська,
бартерна, біржова, викупна, депортна, з цінними
паперами, зустрічна, касова, клірингова, компенсаційна, консигнаційна, кредитна, ліцензійна,
маржева, мирова, онкольна, патентно-ліцензійна
міжнародна, платіжна, репортна, товарна біржова, ф’ючерсна відсоткова, міжнародна з перевезень, торгова і платіжна [7, 460-467]; цінні папери
[7, 515]; чеки і їхні види: пред’явницький, розрахунковий [7, 522].
Досліджує термінологію торговельної документації професор С.В. Мочерний в «Економічному словнику-довіднику», в якому через систему
економічних законів відображає закономірності
розвитку країн. Серед термінології торговельної
документації в цьому виданні є визначення цінних паперів [8, 364], торгових договорів і угод
[8, 334], товарних знаків і торговельної марки [8,
328], тендерів і міжнародних торгів [8, 319].
Характеризують торговельну документацію з констатацією поглядів на сучасну фінансову термінологію науковці А.Г. Загородній і
Г.Л. Вознюк у «Фінансово-економічному словнику», який містить понад 6500 термінів зі сфери фінансово-економічних відносин [9]. Крім
того, подається визначення договору та його видів: колективного, на здійснення розрахунковокасового рахунку, на перевезення вантажів, на
поставку, лізингу, купівлі-продажу, про спільну
діяльність [9, 154-159]; визначення документа:
облікового оформлення, вторинного, первинного, розрахункового, супровідного, складського,
розрахункового в електронному вигляді, товаророзпорядчого [9, 160-161], комерційний документ трактують як той, що містить характеристику відвантаження товарів, виконаних робіт або
наданих послуг і який супроводжує їхній рух
від постачальника до платника. До комерційних
документів автори зараховують рахунки-фактури, сертифікати якості, страхові поліси; на
підставі комерційних документів визначають
суми та правомірність платежів, здійснюваних
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із допомогою розрахункових і платіжних документів [9, 162]. Досить вдалим є визначення
контракту та його видів: біржового, відкритого,
гарантійного, глобального, державного, зовнішньоторговельного, контракту лонг, обмежувального, контракту спот, стандартного, ф’ючерсного, форвардного [9, 281-282]; угод ї їхніх
видів: бартерної, біржової, угоди з давальницькою сировиною, компенсаційної, контактної, ліцензійної, маргінальної, мирової, паралельної,
строкової, трансферної, форвардної, ф’ючерсної
[9, 580-583].
Аналогічним виданням, але більш розширеним і доповненим, стало третє видання «Фінансового словника», яке містить понад 3500
термінів зі сфери фінансово-кредитних відносин та грошового обігу авторів А.Г. Загороднього, Г.Л. Вознюка і Т.С. Смовженко [4]. У цьому
словнику зустрічаємо ідентичне визначення терміна документи комерційні, але, крім того, наводять визначення таких документів: оборотних,
платіжних, розрахункових, документів проти
акцепту [4, 132]; книг касової, цінних паперів,
книжки чекової [4, 216]; контракту і його видів:
стандартного, зовнішньоторговельного, строкового, форвардного, ф’ючерсного [4, 232];
рахунку та його видів: безтоварного, блокованого, бюджетного, відкритого, розрахункового, рахунку-специфікації, рахунку-фактури
[4, 384-389]; угод ї її видів: бартерної, біржової, касової, контактної, офсетної, форвардної,
ф’ючерсної, паралельної, угод СПОТ [4, 475477]; чека товарного, розрахункового [4, 510].
Продовженням вищезазначеного термінологічного словника стало видання «Торгівля,
маркетинг, реклама: термінологічний словник»,
підготовлене авторським колективом науковців
А.Г. Загороднім, Г.Л. Вознюком і І.М. Комарницьким, яке вміщує близько 2500 понять і термінів з
торговельної, маркетингової та рекламної діяльності [10]. Вміщує комплекс найбільш вживаних
термінів торговельної документації: угод ї їхніх
видів: бартерної, біржової, із заставою, консигнаційної, стандартної, нестандартної, паралельної,
торговельної прямої, торгово-посередницької,
трансферної, форвардної, ф’ючерсної [10, 253257]; контракту та його видів: біржового, відкритого, зовнішньоторговельного, контракту на
реальний товар, обмежувального, форвардного,
ф’ючерсного [10, 119-120]; договору та його
видів: комерційної концесії, комісії, компенса-
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ційний, узгоджений, купівлі-продажу, міни,
на перевезення вантажів, на поставку, постачання, про закупівлю, складського зберігання,
торгового [10, 69-77] кореспонденції комерційної [10, 126]; чека та його видів: дорожнього, електронного, касового, розрахункового,
товарного [10, 284-285] та ін.
Порівняємо для прикладу тлумачення
найбільш вживаних у комерційній діяльності термінів договір і контракт (табл. 1, 2).
Зважаючи на наведені визначення термінів,

підсумуємо, що всі вони неточно стлумачені
в економічних словниках, оскільки в договорі
за основу беруть угоду, що є наступним торговельним документом, лише у наведеному
визначенні професора Г.М. Швецової-Водки
термін договір трактується як документ. Знову ж таки, у наведених тлумаченнях контракту в словниках економічного змісту зазначений документ прирівнюється до договору, що
не забезпечує еквівалентність понять і позначає одне й те саме у комерційній діяльності.

Таблиця 1

Визначення терміна договір
№
з/п
1

2

3

4

5

Визначення терміна
Договір – угода двох або кількох осіб щодо встановлення, зміни або
припинення прав і обов’язків. Договір – це також і сам документ, у
якому в письмовій формі викладено досягнуту угоду про складання
договору.
Договір – угода про встановлення, зміну або припинення прав і обов’язків
у відносинах між договірними сторонами (контрагентами).
Договір – угода між двома чи більше сторонами – фізичними та (або)
юридичними особами, яка встановлює відповідні права та обов’язки
для її учасників. Договір містить відомості про його учасників, виклад
предмета, суті угоди, зобов’язання сторін, умови реалізації договору,
способи плати, форми відповідальності учасників за виконання взятих
зобов’язань, умови розірвання чи продовження договору, юридичні
адреси сторін. Договір скріпляють підписами повноважні представники
сторін, що його укладають, і печатками (якщо учасник договору –
юридична особа).
Договір – угода між двома чи більше сторонами – фізичними та (або)
юридичними особами, яка встановлює відповідні права та обов’язки
для її учасників.

Автори
Осовська Г.В.,
Юшкевич О.О. [5, 73]
Коноплінський В.А.,
Філіна Г.І. [7, 117]

Загородній А.Г.,
Вознюк Г.Л. [9, 155]

Загородній А.Г.,
Вознюк І.М. [10]

Договір – документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома
сторонами про встановлення визначених відносин і регулює ці
Швецова-Водка Г.М. [14]
відносини; письмова угода про взаємні зобов’язання.
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Таблиця 2

Визначення терміна контракт
№
з/ п
1

2

3
4

Визначення терміна

Автори

Контракт – договір, угода про встановлення, зміну або
припинення прав і обов’язків у відносинах між договірними
сторонами (контрагентами)
Контракт – офіційний комерційний документ, що становить
угоду сторін (контрагентів) зі взаємними обов’язками щодо
постачання та придбання товару, виконання певної роботи та
ін. У контракті чітко узгоджуються договірні умови, порядок
їхнього виконання та відповідальність за виконання, ціна та
загальна сума угоди. Контракт містить розділи, розташовані
в певній логічній послідовності: визначення сторін, предмет
договору; ціна і загальна сума контракту, строки постачання
товарів, штрафні санкції та ін.
Контракт – договір, підряд, угода, в якій визначені взаємні
зобов’язання осіб, що домовляються
Контракт – 1) письмовий договір із взаємними зобов’язаннями
сторін; 2) підряд

Звернемося до вузького розуміння тлумачення терміна торговельна документація, яке
вживають у документознавстві, але представлене лише в Державному класифікаторі управлінської документації та фрагментарно поодинокими публікаціями науковців.
Державний класифікатор управлінської
документації входить до складу нормативних
документів державної системи класифікації та
кодування техніко-економічної та соціальної
інформації в Україні. Об’єктами класифікації
в ньому є державні (міжвідомчі, міжгалузеві)
уніфіковані форми документів, які затверджують міністерства, державні комітети чи інші
відомства-розробники уніфікованих систем
управлінської документації. Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД)
містить клас торговельної (код 09) та зовнішньоторговельної документації (код 10) і подає
визначення уніфікованої системи торговельної
документації як системи документації, використовуваній з метою виконання завдань управління торгівлею й уніфікованою системою зовнішньоторговельної документації як системі
документації, використовуваній для виконання
завдань зовнішньоторговельної діяльності [11].
Заслуговує на увагу монографія М.В. Комової «Українська документознавча терміноло-

Коноплінський В.А.,
Філіна Г.І. [7, 218]

Загородній А.Г.,
Вознюк Г.Л.,
Смовженко Т.С. [4, 232];
Загородній А.Г.,
Вознюк Г.Л. [9, 281]
Осовська Г.В.,
Юшкевич О.О. [5, 145]
Алексеєнко Л.М.,
Олексієнко В.М. [6, 322 ]

гія: шляхи творення та функційні особливості».
У трьох розділах під назвами «Етапи розвитку
української наукової термінології», «Склад і
системна організація української документознавчої термінології», «Структурно-словотворні
атрибути документознавчих термінів» авторка
комплексно дослідила особливості становлення
та розвитку української термінології, виявила генетичні джерела формування й аналізу лексикограматичного складу термінології, дослідила
закономірності унормування документознавчої
терміносистеми [12].
Науковці Л. Жук та Ю. Палеха присвячують
статті «Основні етапи історії грошових документів із безготівкових розрахунків» та «Класифікування обліково-бухгалтерської документації»
в щорічнику «Студії з архівної справи та документознавства» в рубриці «Документознавство:
історія, теорія, практика», де побіжно вживають
термін торговельна документація [13].
Керуючись цими найістотнішими характеристиками, документну сутність термінів
пропонуємо визначати так: у широкому розумінні трактування термінів у торговельній документації представлено фахівцями в
економічній, фінансовій літературі стисло, в
доступній формі з довільним переліком необхідних реквізитів і рекомендаціями щодо
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можливості включення інших реквізитів. У
вузькому розумінні трактування термінів
торговельної документації малодосліджене
і потребує ретельного вивчення документознавцями, оскільки зазначена термінологія є
основою терміносистеми економіки України.
Крім того, документи з комерції, торгівлі
вільно трактують, на сьогодні відчувається необ-

хідність професіональної підготовки узгодженої
системи термінології в торговельній документації, закріпленій законодавчими документами з
метою сприяння якісному забезпеченню терміносистеми спеціального документознавства, а
саме торговельної документації і комерційних
документів, що постійно доопрацювують і коригують фахівці.
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ФУНКЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ
ЯК ОБ’ЄКТА ДОКУМЕНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті висвітлено поняття «функція», «функція документа» та «функціональна сутність
документа». Проаналізовано функції перекладу в аспекті мовознавства та перекладознавства, основні
підходи в сучасному документознавстві до визначення та диференціації функцій документа. На основі
здійсненого аналізу визначено функції перекладу як об’єкта документознавчих досліджень.
Ключові слова: переклад, документ, функції документа, функції перекладу, комунікація,
міжкультурна комунікація.
A.M. Zoriana

TRANSLATION FUNCTIONS
AS А RESEARCH OBJECT OF DOCUMENT SCIENCES
The article is highlighted the concepts of «function», «document function» and «functional document
essence». It is analyzed translation functions in aspects of Linguistics and Translation Sciences, basic
approaches to determining and differentiating of document functions in modern Document Sciences. Finally
based on the analysis the translation functions as a research object of Document Sciences are determined.
Keywords: translation, document, document ow of translations, communication, cross-language
communication, cross-cultural communication.

Дослідження будь-якого документа потребує з’ясування питань щодо виконуваних
ним завдань, потенційних можливостей, призначення, в т. ч. його функцій. Саме функціональна складова документа, порівняно з
інформаційною, матеріальною, знаковою та
ін., слугує вагомою підставою для створення
ієрархічної класифікації всього різноманіття
наявних у суспільстві документів, дозволяючи виділити класи, групи, підгрупи, види і
різновиди документів [8, 28].
У сучасному міжнародному комунікаційному процесі відзначається тенденція до
постійно зростаючої ролі перекладів (перекладених документів, творів), що пов’язано з
величезною сферою їхньої дії. Відомий український мовознавець і перекладач В.Д. Радчук
називає переклад «надзвичайно різноманітною
цариною», «могутним знаряддям» і зазначає,

що множина завдань перекладу мінлива й має
домінанти, оскільки кожна мовна, історична та
національна спільнота, кожна перекладацька
особистість розставляє свої наголоси в сукупності функцій перекладу [13, 21].
Метою статті є виявлення функцій перекладу як об’єкта документознавчих досліджень. Досягнення поставленої мети вбачається через розв’язання низки завдань: вивчення
наукових поглядів у визначенні функцій перекладу в мовознавчому і перекладознавчому
аспекті; розуміння функції документа, його
функціональної сутності; дослідження підходів у документознавстві щодо визначення
функцій документа; виокремлення та диференціація функцій перекладу як об’єкта документознавчих досліджень.
Попередній аналіз наукових джерел свідчить про збіг поглядів науковців мовознавства
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і перекладознавства щодо поліфункціональності перекладу. Вивчення функцій перекладу висвітлено в роботах В.Д. Радчука [13],
О.І. Чередниченка [19], функції художнього
перекладу розглядали Д. Міронова [10], М.Г.
Шемуда [23], наукового перекладу – Т.В. Жук
[4], юридичного перекладу – О.А. Шаблій
[20]. Значення перекладу в суспільстві розкрито в роботі М.С. Зарицького [5].
У сучасному документознавстві дослідження та визначення функцій документа є
предметом активної дискусії. Цьому питанню присвячені публікації Г.О. Двоєносової
[2, 3], В.А. Касап [6], Н.М. Кушнаренко [7],
М.С. Ларькова [8, 9], Є.О. Плешкевича [11],
А.В. Соколова [15], Г.М. Швецової-Водки [21, 22].
Фахівці доходять висновку про поліфункціональність будь-якого документа, але на етапі
виявлення функцій, які притаманні всім документам (загальних), кількості цих функцій, а
також домінуючої з них, у підходах науковців
спостерігаються деякі розбіжності. В роботах Г.О. Двоєносової [2], М.С. Ларькова [9],
Є.О. Плешкевича [11] висвітлено еволюції наукової думки щодо зазначеної проблеми.
Джерельну базу дослідження становили
наукові публікації з досліджуваної проблеми,
фахові словники й енциклопедичні видання.
Академічний тлумачний словник української
мови пояснює поняття функція як: 1) «явище,
яке залежить від іншого явища, є формою його
виявлення і змінюється відповідно до його
змін»; 2) «робота кого-, чого-небудь, обов’язок,
коло діяльності когось, чогось» [1, 653].
Фахівці мовознавства та перекладознавства стверджують, що функції перекладу
є значно ширшими, порівняно з функціями
оригінального твору [19, 161]. Визначаються
функції перекладу об’єктивно особливостями
матеріалу, а також приналежністю до певного
функціонального стилю, що включає галузеві та жанрові підвиди: художній (прозовий,
поетичний, драматичний, художніх фільмів),
публіцистичний (пропагандистський, рекламний); інформаційний для ЗМІ, офіційноділовий (юридичний і протокольний), науковий, технічний, розмовно-побутовий [12, 40].
В.Д. Радчук детально розкриває функції
перекладу, передусім, через його «орудні»
властивості, усвідомлення яких має велике
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значення у процесі підготовки перекладачів.
Автор наводить понад п’ятдесят функцій, виконуваних перекладом, серед яких першою
називає комунікативну, а також виокремлює
функції пізнання, ознайомчу, евристичну й
ін., підкреслює виховне, культурно-політичне,
суспільно-історичне значення перекладу
тощо. Також автором зазначено, що основну
функцію певного виду перекладу чітко визначає специфіка галузі (мовної підсистеми).
Наприклад, основною функцією художнього
перекладу є естетична [13].
Розглядаючи функції перекладу в сучасному світі, О.І. Чередниченко виокремлює: 1) комунікативну – переклад є каналом
комунікації, через який відбувається діалог
літератур, цивілізацій та обмін їхніми здобутками; 2) когнітивну – інформаційного збагачення, розширення фонових знань
одержувача, зростання обсягу спільних
знань, сприяння однаковому структуруванню знань у різних мовах, інтернаціоналізація знань; 3) креативну – стимулює розвиток жанрово-стилістичного розмаїття цільової мови через постійно триваючий процес
оновлення вже існуючих жанрів та стилів);
4) охоронну функцію мови або функцію своєрідного фільтра, який пропускає все корисне і затримує те, що руйнує її національний
характер. Виходячи з цього, автор доходить
висновку, що головне завдання перекладача
як посередника між мовами та культурами
полягає в збагаченні власної мови, тим самим впливаючи на еволюцію літературної
норми, але при цьому недопущенні її зникнення у глобальному просторі [19, 170].
У дослідженні художнього перекладу
М.Г. Шемуда серед виконуваних ним функцій називає естетичну (вплив на розум і почуття читача, через відтворення всього ідейно-естетичного
багатства оригіналу), інформативну та творчу
(збагачення оригіналу) [23, 165-166]. Д. Міронова пропонує розподіл функцій художнього перекладу на лінгвістичні (денотативна, експресивна, поетична, металінгвістична, фактична,
комунікативна) та літературні (інформативна,
естетична, доповнення, впливу, полілітературності, збагачення мови, самобутності, культурного обміну, творча функція та функція привертання) [10, 258].

Функції перекладу як об’єкта документознавчих досліджень

Функціями, які виконує науковий переклад, Т.В. Жук вважає мислетворчу, номінативну (присвоєння назви), пізнавальноінформативну та функцію доказовості. Такому
перекладу притаманні орієнтація на логічне,
послідовне, об’єктивне та доказове викладення змісту повідомлення з використанням термінології [4, 59].
На прикладі юридичного перекладу
О.А. Шаблій виокремлює функцію трансферу
правничих знань, відтворення правової дії тексту перекладу в правовій системі-реципієнті,
джерела права або правової підстави (завдяки
методам юридичного тлумачення, порівняльного правознавства, відповідним юридичним процедурам); а також вторинні функції:
слугує матеріалом для наукових досліджень
і джерелом нормативних міжкультурних термінологічних еквівалентів; інформує адресата
про юридичну теорію та практику іноземної
правової культури; стає складовою національної правничої думки та міжкультурного правничого дискурсу [20, 110-111].
Отже, результатом функціонального аналізу перекладу в розглянутих аспектах є виявлення функцій, притаманних будь-якому різновиду перекладів, серед яких можна назвати комунікаційну, інформативну, пізнавальну (когнітивну), культурного обміну та креативну або
збагачення цільової мови (мови перекладу).
Фахівці документознавства розуміють
функцію будь-якого документа як соціальне
призначення, роль, мету, завдання, які він виконує в суспільстві [7, 38; 21, 216], в рамках
інформаційно-документаційної системи [11]; як
«спрямованість характеристик документа на виконання його цільового призначення» [18, 805].
Функціональна сутність документа, за
словами Г.М. Швецової-Водки, полягає в тому,
«що він є особливою формою каналу передачі
інформації в системі соціальних комунікацій:
такою формою, в якій передане повідомлення фіксується на (в) матеріальному … носії,
що забезпечує передачу повідомлення в часі й
уможливлює передачу повідомлення (разом з
документом) у просторі» [21, 218].
Документознавці зазначають, що різноманітність функцій документа визначається
такими факторами, як: мета створення, знакова природа, сфера його застосування, тематика
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тощо. В «Український архівній енциклопедії»
в статті С.Г. Кулешова йдеться про виокремлення певних груп функцій, виконуваних документом, а саме – про функції таких складових як інформація (документ приймає на себе
функції інформації після її фіксації на матеріальному носієві) та її носій (реалізує функції
зберігання інформації в часі та передавання її
у просторі) [18, 805]. Крім того, певні функції
здійснюються документами, що належать до
окремих видів, жанрів, номіналів, які спеціалізуються на забезпеченні певних інформаційних потреб. Є.О. Плешкевич зауважує, що
визначення функцій обумовлено розумінням
сутності об’єкта та системою відносин, у рамках якої ці функції проявляються, тому зміст
функціональності є «величиною змінною».
Отже, зміна розуміння сутності об’єкта веде
до зміни змісту та обсягу його функцій, якими
він володіє [11].
У сучасному документознавстві низка
дискусій серед науковців породжує питання виявлення головної та загальних функцій
документа. Наприклад, головною функцією
документа називають: «зберігання та передачу інформації в часі та/або просторі»
[7, 38; 16, 4-8], «комунікаційну» [6; 9, 13; 11],
«соціально-комунікаційно-інформаційну»
[21, 216], «сповіщення, інформування» [15, 2],
«інструментальну» (документ є засобом доказу явищ, фактів, інструментом дії) [2, 5].
В авторських підходах науковців спостерігаються і деякі розбіжності щодо виокремлення загальних функцій документа та їхньої
кількості. Г.М. Швецовою-Водкою до таких
функцій віднесено: фіксування (закріплення)
та збереження інформації, а також пізнавальна,
свідчення, меморіальна, культурна, управлінська (або регулятивна) [21, 216]. Н.М. Кушнаренко загальними вважає інформаційну, комунікаційну та кумулятивну (здатність накопичувати, концентрувати, збирати, упорядковувати
інформацію з метою її зберігання) [7, 38-41].
Г.О. Двоєносова серед загальних функцій називає інформаційну (об’єктивації інформації
про соціальну реальність у формі документа)
та інструментальну (документ є засобом доказу цієї реальності, здійснення цілераціонального) [2, 5]. Є.О. Плешкевич – комунікаційну (комунікативну); функцію історичного
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джерела; культурну (коли «культура» розуміється як «сукупність матеріальних і духовних
цінностей, створених і тих, що створюються людством у процесі суспільно-історичної
практики, характеризують історично досягнутий ступінь у розвитку суспільства») [11].
М.С. Ларьков – комунікаційну (як єдність
комунікаційно-просторової та комунікаційночасової, або збереження інформації) та регулятивну (організація, упорядкування, регулювання інформаційних зв’язків між комунікантом і реципієнтом) [9, 14]. В.А. Касап – комунікативну, кумулятивну, культурну [6].
Отже, загальними функціями документа
найчастіше називають фіксацію та збереження інформації, інформаційну, комунікаційну,
історичного джерела, культурну, регулятивну.
Спробуємо проаналізувати функції перекладу. Оскільки мета перекладу (документа)
полягає в забезпеченні можливості міжмовної
комунікації, його головною функцією вважаємо комунікаційну.
На етапі обміну інформацією переклад як
соціокультурний феномен, як засіб міжмовної
та міжкультурної комунікації призводить до
появи нових знань у реципієнта та у світовій
системі знань. Переклад стає складовою розвитку людини як особистості, частиною суспільного процесу, тобто частиною комунікації в її
суспільній галузі. Через переклад як особливу
форму каналу передачі інформації в системі соціальних комунікацій відбувається своєрідний
діалог літератур, народів, культур, цивілізацій
та обмін їхніми здобутками [19, 162].
Аналізуючи вищенаведене, серед загальних для всіх перекладів функцій можна виокремити:
1) пізнавальну (або когнітивну), оскільки переклади є потужним засобом передачі й поширення наукових знань, технологій,
художньо-естетичних засобів освоєння дійсності, розширення «скарбниці думки» [5, 11].
Вони відіграють важливу роль у процесі усуспільнення знань, зростання обсягу спільних
знань та їхнього рівноцінного структурування
в різних мовах. Крім того, переклади є також
і джерелом породження нових знань і численної документації, в т. ч. й наукової (монографії, статті, рецензії, тези і т. ін.). Нові знання,
ідеї, що містяться у словесних текстах, є «здо-
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бутками розумової діяльності – продуктами
духовного виробництва – ноосфери» [5, 14].
Ноосфера є «сукупністю знань, створених
усіма національними культурами». За допомогою перекладу кожна національна культура запозичує з інших національних культур
знання й ідеї, які є необхідними для розвитку
власного матеріального та духовного виробництва [5, 13]. Отже, відбувається поширення та доповнення вже відомих теорій, закріплення їх на практиці, залучення до широкого
кола досліджень і досягнень науки, техніки,
літературно-художніх цінностей;
2) культурну, яка полягає в здатності
перекладу сприяти розвитку культури суспільства. Обмін інформацією відбувається
між представниками різних мовних систем
і, відповідно, різних культур, оскільки мова
в процесі комунікації відображає культуру
народу-носія мови, його соціальний устрій,
менталітет, світогляд тощо [17, 87]. Результатом діяльності перекладача стає свого роду
симбіоз культури тексту оригіналу та тексту
перекладу, а також істотне збагачення двох
мов і, відповідно, культур через взаємне самоусвідомлення та пізнання [1, 60]. Отже, переклад є засобом закріплення культурних традицій (здобутків) суспільства-комуніканта,
що складаються з наукових знань, системи
цінностей, естетичних досягнень, етичних
норм тощо, їхньої передачі іншомовному
суспільству-реципієнту. Відповідно, через
обмін (або запозичення) культурними традиціями, відбувається взаємозбагачення та
розвиток культур, формування духовного багатства. Як предмет матеріальної та духовної
культури людства, переклад стає надбанням
не лише національного, але й загальносвітового рівня;
3) регулятивну, яка безпосередньо впливає на пізнавальну та культурну функції перекладу. Вона полягає в упорядкуванні та
регулюванні інформаційних зв’язків між комунікантом і реципієнтом у таких аспектах,
як: інтеграція знань і надбань матеріальної,
наукової, технічної, мовної культури певної нації в загальносвітовий інформаційнокомунікативний простір, формування інтелектуальних ресурсів і культурного потенціалу суспільства. В широкому сенсі – ду-
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ховна інтеграція та консолідація людства,
творення світової спільноти тощо;
4) освітню та 5) виховну функції, оскільки
в процесі обміну інформацією переклад стає
невід’ємною складовою розвитку людини як
особистості та суспільства в цілому. Ці функції
тісно пов’язані з пізнавальною та знаходяться
під впливом регулятивної функції, але опосередковано, оскільки існує тісний взаємозв’язок
між поширенням знань і рівнем освіти, а також
формуванням світогляду й свідомості як зростаючого покоління, так і людства загалом.
Переклади можуть виконувати різні
функції, залежно від того, який вид соціальної інформації за сферою виникнення й
об’єктом відображення міститься в перекладі
та які функції їй притаманні, а також залежно від тематики та сфери його застосування.
Такі функції документа називають спеціальними, тобто такі, які «притаманні певному
виду документа або є головною для того чи
іншого виду документа» [21, 190]. Якщо це
така інформація, що може бути використана
для вивчення минулого, переклад може виконувати функцію історичного джерела. Якщо
йдеться про інформацію, пов’язану з діяльністю органів державної влади, яка стосується
внутрішньої та зовнішньої політики держави,
переклад може виконувати політичну функцію. Ідеологічну функцію переклад виконуватиме в разі відображення інформації релігійного змісту, філософських ідей, поглядів на
оточуючу дійсність та інтереси різних груп
населення. Правову функцію (або свідчення) – якщо в ньому міститиметься інформація
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щодо закріплення правових норм і правовідносин у суспільстві. Освітню функцію – якщо
міститься інформація навчального характеру.
Про художньо-естетичну функцію йтиметься,
якщо це переклад творів художньої літератури
тощо. Всі перелічені функції ми зараховуємо
до спеціальних функцій перекладу, які спрямовані на забезпечення інформацією певної
сфери діяльності суспільства.
Отже, на основі проведеного аналізу визначено, що переклад є документом поліфункціональним. Серед його функцій виявлено головну комунікаційну функцію, яка полягає в
забезпеченні можливості міжмовної комунікації. До загальних для всіх перекладів функцій
віднесено: пізнавальну (відіграє важливу роль
у процесі передачі й поширенні нових знань),
культурну (сприяє розвитку культури), регулятивну (упорядковує та регулює інформаційні
зв’язки між комунікаторами через інтеграцію
надбань матеріальної, наукової, технічної, мовної культури певної нації в загальносвітовий
інформаційно-комунікативний простір), освітню та виховну (переклад стає невід’ємною
складовою розвитку людини як особистості
та суспільства в цілому).
До спеціальних функцій, які переклад
може виконувати, залежно від того, який вид
соціальної інформації за сферою виникнення
й об’єктом відображення міститься в перекладі та які функції їй притаманні, залежно від
тематики та сфери застосування перекладу,
віднесено: політичну, ідеологічну, історичного джерела, правову, освітню, художньоестетичну функції тощо.

Використані джерела
1. Горощенко Т.В. Міжкультурна комунікація в перекладі / Т.В. Горощенко // Українська орієнталістика : зб.
наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов Київ. нац. лінгв. ун-ту і Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». – К.,
2007-2008. – Вип.2-3. – 289 с. – С.57-61.
2. Двоеносова Г.А. Функции документа / Г.А. Двоеносова // НТИ СЕР. 1. Орг. и методика информ. работы. –
М., 2013. – № 2. – С.1-7.
3. Двоеносова Г.А. Признаки, свойства и функции документа: опыт рационализации понятий [Электронный
ресурс] / Г.А. Двоеносова // Российский историко-архивоведческий журнал «Вестник архивиста». – 2012. –
Электрон. дан. – [Москва], [2014]. – Способ доступа: World Wide Web : URL: http://www.vestarchive.ru/component/
content/article/56-n/2077-priznaki-svoistva-i-fynkcii-dokymenta-opyt-racionalizacii-poniatii.html. – Язык рос. – Заглавие с экрана. – Библиогр. описание сделано 21.05.2014.
4. Жук Т.В. Актуальні проблеми перекладу наукових текстів українською мовою / Т.В. Жук; // відп. ред.
Г.В. Самойленко ; Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Філологічні науки: Науковий
журнал. Кн. 2 – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 118 с. – С.59-61.

34

Зоряна А.М.

5. Зарицький М.С. Переклад: створення та редагування / М.С. Зарицький. – К. : Парлам. вид-во, 2004. – 120 с.
6. Касап В.А. Функции научно-технических документов как объектов коммуникации [Электронный ресурс]
/ В.А. Касап // Республиканская научно-техническая библиотека Беларуси. Информационный бюллетень РНТБ,
2009. – №1. – Электрон. дан. – [Минск], [2014]. – Способ доступа: World Wide Web : URL : http://www.rlst.org.by/
izdania/ib109/383.html – Язык рос. – Заглавие с экрана. – Библиогр. описание сделано 21.05.2014.
7. Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник для студ. вузов культуры / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд.,
стер. – К. : Знання, 2008. – 459 с.
8. Ларьков Н.С. На пути к общему документоведению / Н.С. Ларьков // Документ как социокультурный феномен : сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. –
Томск : Томский государственный университет, 2010. – 624 с. – С. 21-29.
9. Ларьков Н.С. Общие функции документа / Н.С. Ларьков // Документознавство. Бiблiотекознавство.
Iнформацiйна дiяльнiсть: проблеми освiти, науки, практики : зб. матерiалiв VI Мiжнар. наук.-практ. конф. – К.,
2009. – С. 12-15.
10. Міронова Д. Редагування художнього перекладу: функціональний і структурний аналіз (комунікативний
аспект) [Електронний ресурс] / Д. Міронова // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць, Львівський
національний університет ім. І. Франка, 2010. – Вип. 9. – Ч. 2. – C.254-259. – Електрон. дан. – [Львів], [2014]. – Спосіб доступу: World Wide Web : URL : http://journ.lnu.edu.ua/vypusk7/n9-2/tele-and_radio_journalism-9-2-41.pdf. – Мова
укр. – Заголовок з екрана. – Бібліогр. опис зроблено 21.05.2014.
11. Плешкевич Е.А. Определение функций документа [Электронный ресурс] / Е.А. Плешкевич // Электронная
библиотека ГПНТБ России. Научно-технические библиотеки. – 2006. – №6. – C. 46-56. – Электрон. дан. – [Москва], [2014]. – Способ доступа: World Wide Web : URL : http://intranet.gpntb.ru/subscribe/?journal=ntb&year=2006
&num=6&art=5 – Язык рос. – Заголовок с экрана. – Библиогр. описание сделано 21.05.2014.
12. Радчук В.Д. Протей чи янус? (про різновиди перекладу) / В.Д. Радчук // Донецький вісник Наукового
товариства ім. Шевченка. Т.7. – Донецьк : Східний видавничий дім. – 2005. – 264 с. – С.21-43.
Також. Радчук В.Д. Функції перекладу / В.Д. Радчук // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка.
Т.16 – Донецьк : Східний видавничий дім. – 2007. – 240 с. – С. 20-37.
13. Радчук В.Д. Функції перекладу / В.Д. Радчук // Григорій Кочур у контексті української культури другої
половини ХХ віку : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Львів, 14-15 жовтня 2005р. – Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка,
2007. – 296 с. – С. 123-138.
14. Словник української мови: в 11 т. / ред. колег. І.К. Білодід (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1970 – 1980. – Т. 10. –
1979. – С. 653.
15. Соколов А.В. Эпистемология документа (Методологический очерк) / А.В. Соколов // НТИ. Сер.2. – М.,
2009. – № 3. – С. 1-12.
16. Сокова А.Н. Документоведение и его роль в исторической науке и управленческой деятельности А.Н. Сокова // Делопроизводство. – 2004. – № 4. – С.4-8.
17. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М., 2000. – 123 с.
18. Українська архівна енциклопедія / гол. редкол. І.Б. Матяш; Держ. ком. арх. України, Укр. н.-д. ін-т архів.
справи та документознавства. – К. : УНДІАСД, 2008. – 881 с.
19. Чередниченко О.І. Функції перекладу в сучасному світі / О.І. Чередниченко. Про мову і переклад. – К. :
Либідь, 2007. – С. 161–170.
Також. Чередниченко О.І. Функції перекладу в сучасному світі / О.І. Чередниченко // Вісник Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна. № 725. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання
іноземних мов. Вип. 48. – Х., 2006. – С. 162-165.
Також: Чередниченко О.І. Функції перекладу в сучасному світі / О.І. Чередниченко // Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Львів, 14-15 жовтня 2005 р. – Л. :
Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 296 с. – С. 4-11.
20. Шаблій О.А. Юридичний переклад як складова юридичної діяльності / О.А. Шаблій // Українська мова
в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : тези доп. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 листопада
2012 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 110-112.
21. Швецова-Водка Г.М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г.М. ШвецоваВодка. – 2-е вид. – К. : Знання, 2012. – 319 с.
22. Швецова-Водка Г.Н. Функции и свойства документа в системе социальных коммуникаций / Г.Н. ШвецоваВодка // Книга: Исслед. и материалы. – 1994. – Сб. 69. – С. 37- 57.
23. Шемуда М.Г. Художній переклад як важливий чинник міжкультурної комунікації [Електронний ресурс]
/ М.Г. Шемуда // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія : Філологічні
науки. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Кн. 1. – С. 164-168. – Електрон. дан. – [Київ], [2014]. – Спосіб доступу: World Wide Web : URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2013_1_33.pdf. – Мова укр. – Заголовок з екрана. –
Бібліогр. опис зроблено 21.05.2014.

Класифікація документів:...

35

УДК 930.22(477)

Л.В. Климчук

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ: ДОСВІД,
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ
У статті проведено історіографічний аналіз методики побудови класифікаційних схем
документів, які застосовувались українськими та зарубіжними вченими.
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CLASSIFICATION OF DOCUMENTS: EXPERIENC,
HISTORIOGRAPHICAL ANALYSIS
This article provides an analysis of the historiographical methods of constructing classication schmes of
documents that were used Ukrainian and foreign scientists.
Keywords: Document, document classication, facet-block classication, hierarchy, document-organizing
features, interdisciplinarity, typology, clustering, classication.

Пріоритетним напрямом документознавства як науки, що вивчає документ, його
історію, теорію та практику, є розроблення
класифікації документів. Цей напрям пізнання
документів має давнє походження. За останні
десятиріччя чимало українських і зарубіжних
науковців працювали над розробкою схем класифікації документів та провели не одну дискусію з питань поділу документів за ознаками.
Одним з основних дискусійних питань
сучасної науки, як підкреслює В.В. Бездрабко,
є міждисциплінарність, тобто взаємозв’язок
різних галузей знання, пов’язаних із вивченням функціонування документа в соціумі.
Спеціалісти кожної галузі по-своєму розуміють і класифікують документи, що спричиняє
багатоваріантність трактування їхнього змісту
та типізації [2, 2].
В.В. Бездрабко аналізує різногалузеві
класифікаційні схеми за такими ознаками:
а) у джерелознавстві – за хронологічною
відстанню між часом виникнення документа
та часом, що відображений у ньому, за тематикою, походженням, способом фіксації та передачі інформації;

б) у книгознавстві – за характером змісту,
ступенем кумуляції інформації, функціональною ознакою;
в) у бібліотекознавстві – за знаковою формою кодування інформації, ознакою їхньої
природи, особливостями носія інформації, засобами фіксації та передачі інформації;
г) у документознавстві – за особливостями
практики інформаційної діяльності, лексичної
основи документа, засобом «передачі змісту, що
використовується в документі», та ін. [2, 5].
Офіційно визнаною в документознавстві
є класифікація видань у ДСТУ 3017-95, згідно
з якою видання поділяються за такими ознаками: за цільовим призначенням; за аналітикосинтетичною переробкою інформації; за
обсягом; за матеріальною конструкцією; за
складом основного тексту; за структурою; за
інформаційними ознаками; за видами періодичних і продовжувальних видань. На жаль,
цей стандарт містить лише термінологічні визначення опублікованих видань, залишаючи
поза увагою інші види документів [5].
В основі сучасних класифікацій документів, як зазначає Н.С. Ларьков, лежать головні
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документоорганізаційні ознаки. Вчений розподіляє їх на 4 блоки:
а) ознаки, які віддзеркалюють інформаційно-функціональну сутність документа;
б) ознаки, пов’язані з матеріальною (фізичною) складовою документа;
в) ознаки, зумовлені способом документування;
г) ознаки, пов’язані з рухом документа в
соціальному часі та просторі [11, 26].
Відзначимо, що більшість ознак, які виділяє Н.С. Ларьков, використані в класифікаційній схемі документів Н.М. Кушнаренко.
Також вона дослідила методику дефініції документів та обґрунтувала головні положення,
що використовуються для розробки класифікаційних схем. «Класифікація документа дозволяє встановити специфіку кожного виду та
типу документа, сприяє орієнтації у великій
кількості документальної інформації» [10, 97].
Н.М. Кушнаренко зазначає, що ознаки, які
лежать в основі класифікації документів, містяться в інформаційній та матеріальній складових документа.
Аналізуючи інформаційну та соціальну
значущість документа, Н.М. Кушнаренко виділяє 3 блоки ознак, за якими, використовуючи фасетну класифікацію, пропонує такий
розподіл документів:
а) за інформаційно-функціональними ознаками;
б) за матеріальною складовою;
в) за обставинами існування документа в
зовнішньому середовищі.
В основі класифікації документів за змістом лежать рубрикатори, класифікатори, класифікаційні таблиці (ББК, УДК, Десяткова
класифікація Дьюї та ін.) [10, 102]. Класифікація документів за матеріальною складовою
здійснюється за їхньою субстанціональною
формою, матеріальною основою та носієм інформації [10, 110]. Класифікація документів за
обставинами існування у зовнішньому середовищі – за ознаками їхнього поділу існування в
часі та просторі [10, 112]. Н.М. Кушнаренко
типізує документи за їхнім цільовим призначенням, читацькою адресою, характером інформації або жанром та ін. [10, 115].
Саме ці критерії стали головними для
створення класифікаційних схем наприкінці
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ХХ ст. – на початку ХХІ ст. відомими українськими документознавцями.
Г.М. Швецова-Водка у навчальних виданнях з документознавства пропонує класифікувати документи за такими ознаками:
а) за ознаками, які характеризують знакову систему запису інформації (спосіб створення, знакові засоби запису, передачі, сприйняття інформації та мовні знаки);
б) за ознаками матеріального носія, які
характеризують матеріал, форму, зовнішню та
внутрішню структуру документа;
в) за ознаками інформаційної складової документа, сфери виникнення інформації та рівня узагальнення інформації [15, 167; 16; 17].
За обставинами побутування у зовнішньому середовищі Г.М. Швецова-Водка запропонувала поділ документів:
а) за характером аудиторії, на яку розрахований документ;
б) за часом появи у зовнішньому середовищі та правовим характером;
в) за ступенем достовірності та юридичної сили документа [15, 168].
В.В. Бездрабко погоджується не з усіма
позиціями запропонованої Г.М. ШвецовоюВодкою класифікації, зазначивши водночас
прогресивність досвіду відкриття нових гносеологічних сюжетів у документознавстві [3].
С.Г. Кулешов зазначає, що з-поміж критеріїв групування документів, у класифікаційних схемах, розроблених Н.М. Кушнаренко
та Г.М. Швецовою-Водкою, однаково переважають ознаки інформаційної складової документів, форми та фізичного носія інформації,
обставин їхнього існування в часі та просторі.
Вчений, попри можливі зауваження, називає
їх «ідеальними схемами, що можуть бути використанні (або братися) за основу в практичній діяльності чи при виконанні конкретних
теоретичних завдань» [7, 53].
Ю.І. Палеха спільно з Н.О. Леміш пропонує класифікаційну схему документів, в
основі якої 4 блоки ознак, які є критеріями
для побудови класифікаційного ряду. Всередині ряду передбачається наявність ознаки,
на основі якої відбувається поділ документів на підвиди та різновиди, що створює багаторівневу структуру класифікаційної схеми [2, 185].

Класифікація документів:...

У блоці інформаційної складової документа науковці виділяють 8 основних
ознак класифікацій. П’ять із них збігаються
з класифікаційними ознаками інформаційної
складової, запропонованої Н.М. Кушнаренко
(характеристика знакових засобів, вимір запису інформації, призначення сприйняття,
канал сприйняття, ступінь розповсюдженості). Класифікацію документів за способом
документування Ю.І. Палеха та Н.О. Леміш
виділяють в окремий блок та вводять новий
вид документа – «хімічний» [2, 190].
Загалом, посилаючись на досвід попередніх розробок класифікаційних схем Н.М. Кушнаренко та Г.М. Швецової-Водки, Ю.І. Палеха
та Н.О. Леміш повторюють визначені ними
критерії та вводять нові види документів за новими класифікаційними ознаками.
Ю.І. Палеха запропонував класифікацію
службових документів у діловодстві, наголосивши, що найважливішою класифікаційною
ознакою управлінського документа є його
зміст, зокрема відношення зафіксованої інформації до предмета чи напряму діяльності
[13, 54].
Суттєвий внесок у розробку класифікації
управлінських документів і систем документації здійснив С.Г. Кулешов, висвітливши це в
науковій літературі та навчальних посібниках
із загального документознавства й управлінського документознавства [7-9]. Він розробив
поділ систем на базові, інфраструктурні та
дисциплінарні, які, у свою чергу, мають власні види документів. Учений запропонував
групувати види документів у блоці, згідно з
поділом наукових галузей знань (техніки, гуманітарної, природничої галузей), розробив
та обґрунтував класифікацію управлінських
документів, яка, на нашу думку, є найбільш
вдалою [8, 74-78; 9].
Сьогодні існують загальні класифікації документів у різних галузях знань. Але
С. Г. Кулешов відзначає необхідність створення та розробки класифікаційних схем документів вузького плану. На практиці таких, на
жаль, ще дуже мало.
До питання класифікації документів у
цілому та в архівній справі зокрема звернулася й архівіст Л.О. Драгомирова – головний
розробник проекту «Основних правил робо-
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ти державних архівів України» (2004) [6]. В
основу класифікаційного розподілу документів на міжархівному й внутрішньоархівному
рівнях дослідниця поклала такі ознаки:
а) види носіїв та їхня матеріальна основа;
б) спосіб закріплення (техніка виконання), спосіб зчитування;
в) форма передавання (викладення);
г) форма запису;
д) форма організації інформації;
е) походження;
ж) галузево-функціональна належність;
з) первісне функціональне призначення
документів [6, 118].
В архівознавстві, як зазначає В.В. Бездрабко, специфіка розподілу документів, разом з індексним групуванням, типологізацією,
систематизацією, класифікацією, зумовлена
характером джерел, особливостями їхнього
зберігання, пошуку та видачі дослідникам
[2, 5]. Вона зазначає, що особливістю класифікації документів в архівній справі є їхнє
функціонування в межах архіву та архівного
фонду. Основним організаційним правилом її
класифікації в першому випадку є неподільність, збереження цілісності фонду, а документи, що до нього входять, повинні мати спільне
походження, однорідність змісту, історичні та
логічні взаємозв’язки [2, 6]. В основі класифікації справ архівного фонду, зазначає В.В. Бездрабко, «можуть лежати один або кілька скодифікованих комунікаційних розв’язків означень документів, де в кожному конкретному
випадку визначається набір ознак (головних і
другорядних), за якими й проводиться класифікація документа, що зумовлює такі схеми,
як структурно-хронологічна або хронологічноструктурна,
галузево-хронологічна
або
хронологічно-галузева, функціонально-хронологічна або хронологічно-функціональна класифікація» [1; 2, 6; 3].
Отже, у кожному варіанті класифікації
документів у різних галузях знань простежується прагнення виділити основні ознаки та
критерії розкриття, закріплення та передачі
інформації. Тобто, науковці намагаються узагальнити процес створення і функціонування
документа як системного утворення для його
раціонального розташування, впорядкування,
належного зберігання та використання.
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МІЖНАРОДНА ПРАВОВА БАЗА ЗАХИСТУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ
У статті висвітлено міжнародну правову базу щодо охорони культурної спадщини в умовах
військового конфлікту. Актуальність даної проблеми для України особливо загострилася з окупацією
Криму Російською Федерацією. Автор стверджує, що існують надійні міжнародні правові підстави
для захисту української культурної спадщини на території Криму.
Ключові слова: військовий конфлікт, захист культурної спадщини, анексія Криму, ЮНЕСКО,
міжнародна правова база.
S.H. Lytvyn

INTERNATIONAL LEGAL BASIS FOR THE DEFENSE OF CULTURAL HERITAGE
OF UKRAINE IN THE MILITARY CONFLICT
In the article, the international legal basis of the cultural heritage defense in the military conict is analyzed.
The importance of this problem appeared after the annexation of the Crimea by the Russian Federation. The
author points out that there are reliable international legal basis for the protection of Ukrainian heritage in
the Crimea
Keywords: military conict, defense of cultural heritage, annexation of the Crimea, UNESCO, international
legal basis.

Події в Криму, пов’язані з анексією півострова Російською Федерацією, викликали потребу привернути увагу до питання захисту культурної спадщини в цих умовах. Втрата кримської культурної спадщини для України – це катастрофа. Унікальні культурні й історичні цінності Криму анексовані разом з півостровом.
Україна могла пишатися такими пам’ятками,
як Херсонес, Бахчисарайський палац, Пантікапей. Разом із ними Україна втратила велику
цивілізацію культурного обсягу. Україну враз
позбавили рідкісних лапідарних колекцій, античних руїн, музейних цінностей, найдавніших церков, храмових комплексів і палацових
споруд. Тисячі артефактів почнуть кочувати
по виставках Російської Федерації, поки остаточно не загубляться в чиїхось сховищах. На
відміну від заводів, портів і банківських сховищ, збитки від їхнього відчуження підрахувати неможливо. Ці скарби безцінні.
Охорона національної історико-культурної
спадщини є обов’язком української держави

не лише перед своїми громадянами, а й перед
світовою спільнотою. Враховуючи, що події в
Криму – це міжнародний військовий конфлікт,
то має йтися про правовий захист на підставі
вимог міжнародних документів.
Першим міжнародним документом з охорони культурних цінностей став Договір щодо
охорони художніх і наукових закладів та історичних пам’яток, так званий Пакт Реріха від 15
квітня 1935 р. Він заклав основи законодавчого
забезпечення охорони пам’яток у випадку військового конфлікту на міжнародному рівні.
4 листопада 1946 р. було створено спеціалізовану установу при ООН з питань освіти,
науки і культури (ЮНЕСКО), яка є міжнародною міжурядовою організацією.
Діяльність ЮНЕСКО щодо культурної
спадщини зокрема охоплює сфери стосовно
збереження та відродження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини, сприяння
поверненню втрачених культурних цінностей
країнам їхнього походження.
© Литвин С.Х
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Важливою функцією ЮНЕСКО є її нормотворча діяльність. Нею розроблено 22 міжнародні конвенції та багатосторонні договори, а також 34 рекомендації та декларації, що
регулюють міжнародну діяльність у сферах
освіти, науки, комунікації, обміну та збереження культурних цінностей.
Україна є членом ЮНЕСКО з 12 травня 1954 р. За цей час було ратифіковано значну кількість міжнародних документів щодо
охорони пам’яток. Координацією співпраці
національних інституцій з ЮНЕСКО покладено на Національну комісію України у справах ЮНЕСКО – міжвідомчий орган при МЗС
України, створену Указом Президента України
26 березня 1996 р.
1992 р. з метою заохочення приєднання
країн до Конвенції про охорону всесвітньої
культурної та природної спадщини, схваленої
ЮНЕСКО 1972 p., та більш ефективного її застосування, був створений Центр усесвітньої
спадщини. Основним завданням Центру є вироблення комплексного підходу до збереження культурної та природної спадщини, що має
визначне універсальне значення, відповідно
до директив, ухвалених Комітетом всесвітньої
спадщини та Генеральною асамблеєю країнучасників конвенції.
Основними міжнародно-правовими документами ЮНЕСКО щодо охорони культурної спадщини у випадку збройного конфлікту є Гаазька конвенція із захисту культурних
цінностей у випадку збройного конфлікту від
14 травня 1954 р., ратифікована УРСР 1957 р.
Конвенцією було визначено поняття культурних цінностей і задекларовано положення
щодо їхньої поваги, охорони та захисту.
Подальший розвиток міжнародного законодавства з охорони культурних цінностей врегулював і таке важливе питання як ввезення, вивезення та повернення культурних цінностей.
14 листопада 1970 р. в Парижі Генеральна
конференція ООН з питань освіти, науки і культури схвалила Конвенцію про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності
на культурні цінності. Конвенцію ратифіковано Указом Президії Верховної Ради України
№ 5396-ХІ від 10.02.88 (Відомості Верховної
Ради Української PCP, 1988, № 8, ст. 211).
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У конвенції перераховані функції, які
покладаються на національну службу охорони культурної спадщини, говориться про те,
що учасники даної конвенції зобов’язуються
прагнути за допомогою урядових засобів
створювати і розвивати суспільну думку щодо
значення культурних цінностей і загрози культурній спадщині, яку представляють крадіжки, таємні розкопки та незаконний вивіз.
Особливого значення для збереження й охорони культурних цінностей набуло підписання Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини.
Дану Конвенцію було схвалено в Парижі
Генеральною конференцією ООН з питань
освіти, науки і культури, що зібралася на
свою сімнадцяту сесію 16 листопада 1972 р.
Ратифіковано дану конвенцію Указом Президії
Верховної Ради України 4 жовтня 1988 р.
Значення Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини полягає в систематизації міжнародного співробітництва в галузі охорони історико-культурних
надбань. Під міжнародною охороною всесвітньої культурної та природної спадщини,
зазначається в Конвенції, слід розуміти створення системи міжнародного співробітництва
та допомоги для надання державам-сторонам
Конвенції підтримки в зусиллях, спрямованих
на збереження спадщини.
Зазначена конвенція розділила «культурну»
і «природну» спадщини та зазначила, що сторонам належить визначити й розмежувати різні
цінності, які перебувають на їхній території.
При Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури засновано Міжурядовий комітет з охорони визначної культурної та природної спадщини загального значення, що називається «Комітет всесвітньої
спадщини». Комітет складає список цінностей
культурної та природної спадщини під назвою
«Список всесвітньої спадщини», які, на його
думку, становлять видатну універсальну цінність відповідно до встановлених критеріїв.
Коли цього вимагають обставини, комітет складає список цінностей всесвітньої
спадщини, які перебувають під загрозою знищення або руйнування для їхнього врятування під назвою «Список всесвітньої спадщини,
що перебуває під загрозою». До цього списку
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можуть бути внесені тільки цінності культурної та природної спадщини, яким загрожують
серйозні й конкретні небезпеки, в т. ч. й небезпека збройних конфліктів.
ЮНЕСKO складає Список об’єктів всесвітньої спадщини, які отримують особливий
охоронний статус. Він ведеться та постійно
поповнюється з 1978 р. Включення до списку
дає додаткові гарантії збереження та цілісності, підвищує престиж територій і управляючих
ними установ. У разі конфліктних ситуацій
дозволяє залучити міжнародну економічну
та політичну допомогу експертів ЮНЕСKO.
Станом на 2013 р. у списку значилося 962
об’єкти. В Україні налічується 6 об’єктів Всесвітньої спадщини: 5 культурних – Київський
Софійський собор, Києво-Печерська лавра,
ансамбль історичного центру Львова, пункти
геодезичної дуги Струве, резиденція Буковинських митрополитів і один природний – букові
праліси, що тягнуться від Українських Карпат
через Словацькі – до Німеччини. 2013 р. до
цього списку внесено Херсонес Таврійський,
який перебуває на окупованій російською державою території.
За даними Державної служби статистики України, на початку 2013 р. в Автономній
республіці Крим діяло 34 музейні установи, в
Севастополі – 5 музейних установ. В АР Крим
зберігаються 917 477 предметів державної
частини Музейного фонду України. А в Севастополі 320 163 музейних предмети державної
частини того самого фонду.
Питання збереження культурних цінностей на території Криму набуває великої ваги.
Та чи найбільше викликає хвилювання, чи

41

вдасться Києву захистити культурні цінності
на території Криму?
Україна повинна негайно домагатися переміщення культурних цінностей із Криму,
безпека яких не гарантується. Для цього, як
свідчить вищевикладене, є надійна правова
база, що дозволяє домогтися збереження культурної спадщини, яка опинилася під загрозою
в умовах окупації Криму.
Це завдання, насамперед, Національної
комісії України у справах ЮНЕСКО. Необхідно терміново скласти списки культурної спадщини, які знаходяться в кримських музеях, та
з’ясувати історію їхнього походження та правовий стан. Здійснюватися переміщення повинно під міжнародним контролем.
Із цією метою Україна, за сприяння Генерального директора Організації Об’єднаних
Націй з питань освіти, науки і культури, або на
свій розсуд, повинна запропонувати російській
стороні скликати нараду представників влади,
на які покладено захист культурних цінностей,
можливо на нейтральній, належним чином вибраній території, та укласти спеціальні угоди з
усіх питань, які врегулюють статус культурних
цінностей Музейного фонду України. Це нелегке завдання, з огляду на те, що в Україні немає
цілісної системи обліку музейних предметів, а
облік ведеться кожним музеєм окремо.
Таким чином, цілком очевидним є головне – існує надійна міжнародна правова база
і слід негайно порушити питання про захист
культурної спадщини України в Криму на
державному рівні із залученням міжнародних інституцій.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
У статті висвітлюються питання організації професійно-компетентної підготовки фахівців із
керування документаційними процесами в органах виконавчої влади України.
Ключові слова: документаційний процес, методи навчання, професійного навчання, система підвищення кваліфікації працівників, система сертифікації персоналу.
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PREPARATION OF SPECIALISTS FROM MANAGEMENT DOCUMENTATION
PROCESSES FOR EXECUTIVE POWER OF UKRAINE
In the article the questions of organization of professionally-competent preparation of specialists are
investigated on a management documentation processes for executive power of Ukraine.
Keywords: documentation process, methods of studies, professional studies, system of in-plant training of
workers, system of certication of personnel.

Створення в Україні правової держави з
ефективно працюючими інститутами органів
виконавчої влади обумовлено формуванням
чітких правил і процедур їхнього функціонування, зокрема у сфері роботи з документами.
Сучасні проблеми документування діяльності
установ і керування документацією характеризуються стрімким розвитком нових інформаційних технологій, прискореною інформатизацією суспільства.
Висвітленню проблемних питань керування документацією присвячено низку публікацій українських і зарубіжних науковців:
В.І. Андрєєвої [6], Л.В. Астахової [7], В.В. Бездрабко [8], Г.В. Беспянської [9], О.М. Загорецької [10], Т.В. Кузнецової [11], С.Г. Кулешова [12], М.В. Ларіна [13], Ю.І. Палехи [15],
В.Т. Савицького [16], А.М. Сокової [17] та ін.
Мета цієї наукової розвідки – описати
систему підготовки фахівців із керування документаційними процесами в органах виконавчої влади України (на прикладі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації).
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Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (далі – Адміністрація) є
місцевим органом виконавчої влади і входить
до системи органів виконавчої влади України. У межах своїх повноважень здійснює
виконавчу владу на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою. Вся управлінська діяльність
Адміністрації відображена в документах,
оскільки для прийняття будь-якого рішення
необхідна інформація з питання, що розглядається, носієм якої є документ. В організації інформаційного забезпечення діяльності
установи центральна роль належить документуванню. Удосконалення процесу роботи з документами є важливим напрямом підвищення
продуктивності праці її працівників.
В Україні розроблено та затверджено
державні стандарти, відповідно до яких здійснюється керування документаційними процесами в Дніпровській районній у місті Києві
державній адміністрації: ДСТУ 4423-1:2005
«Інформація та документація. Керування до-
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кументаційними процесами» [4], ДСТУ 44232:2005 «Інформація та документація. Керування документаційними процесами» [5], ДСТУ
2392-94 «Інформація та документація. Базові
поняття. Терміни та визначення» [2], ДСТУ
ISO 9001:2001 «Системи керування якістю.
Вимоги», ДСТУ 2395-2000 «Інформація та
документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів
індексування. Загальна методика» [3]. Наразі
керування документацією, зважаючи на інтенсивний розвиток інформаційних технологій,
зазнає низки змін та потребує належної фахової підготовки працівників установи.
Ведення діловодства в Дніпровській районній у місті Києві державній адміністрації
покладено на відділ організації діловодства
та керівників структурних підрозділів Адміністрації. Відділ забезпечує чітку організацію діловодства і контролю в райдержадміністрації,
а також дотримання єдиних вимог щодо створення службових документів та організації роботи з ними. Райдержадміністрація здійснює
зв’язок з іншими установами й організаціями,
окремими громадянами шляхом листування.
Посадовий склад відділу організації діловодства включає керівників, фахівців і технічних
виконавців. Тому важливе значення має професійне навчання – процес цілеспрямованого
формування у працівників спеціальних знань,
розвитку необхідних навиків та умінь, які дозволяють підвищувати продуктивність праці,
максимально якісно виконувати функціональні обов’язки, освоювати нові види діяльності.
Як показує світова практика, сьогодні для
забезпечення ефективної діяльності установи
недостатньо тільки підібрати фаховий персонал, потрібно ще й постійно проводити його
перепідготовку. За твердженням американських учених, інвестиції в «людський капітал»
приносять у 5-6 разів більше прибутку, ніж у
виробництво. За даними аналітиків США,
зростання на 10% інвестицій у навчання працівників збільшує продуктивність їхньої праці на 8%, тоді як збільшення капіталовкладень
у виробництво на 10% підвищує продуктивність праці тільки на 4% (тобто, ефективність удвічі нижча). У США на кожний долар,
укладений у розвиток виробництва, 85 центів
припадає на розвиток робочої сили. Компанії

43

Німеччини щорічно витрачають на навчання
персоналу до 9 млрд євро. Цей досвід упроваджують і в Україні, незважаючи на обмежені
можливості фінансування. Наприклад, інвестиції у професійне навчання та розвиток персоналу в районних адміністраціях м. Києва,
в т. ч. в Дніпровській районній у місті Києві
державній адміністрації, становлять 2% від
загальних капіталовкладень [12, 53].
Держава зацікавлена в підвищенні кваліфікації власної робочої сили і тому прагне виробити у працівників «звичку вчитися». Для
цього використовуються різні схеми матеріального стимулювання як роботодавців, так
і працівників, зокрема підприємства звільняються від сплати певних податків тощо. Наприклад, із метою стимулювання працівників
у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації персонал одержує державні
кредити під помірні відсотки.
З 2000 р. в Україні здійснюються заходи
щодо розвитку системи професійного навчання працівників, сприяння підприємствам в організації навчання кадрів на виробництві. За
ініціативою Міністерства праці та соціальної
політики України за участю соціальних партнерів – Федерації працедавців України і Федерації профспілок України – розроблено низку
нормативно-правових і методичних документів за вказаною проблематикою. Одним із них
є «Концепція розвитку системи підвищення
кваліфікації працівників» [1], затверджена
розпорядженням Кабінету Міністрів України
2006 р. Цим документом передбачені такі напрями діяльності:
 удосконалення законодавчого забезпечення системи підвищення кваліфікації;
розроблення системи сертифікації персоналу в Україні;
підвищення зацікавленості роботодавців
у зростанні професійного рівня персоналу;
 розроблення системи стимулювання
працівників;
удосконалення організації професійного навчання кадрів;
 поліпшення якості професійного навчання [1, 4].
Організація професійного навчання кадрів у Дніпровській районній в місті Києві
державній адміністрації здійснюється Київ-
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ським міським центром перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій. Центр забезпечує підвищення
кваліфікації державних службовців Київської
обласної державної адміністрації, районних
державних адміністрацій міста Києва і Київської області та посадових осіб місцевого
самоврядування Київської області, відповідно до вимог Головного управління державної
служби України. За 5 років у Центрі підвищили кваліфікацію 8443 державні службовці та
посадові особи місцевого самоврядування.
Організація навчального процесу в Центрі ґрунтується на основних принципах освіти та державної служби і здійснюється за
професійними програмами, програмами тематичних постійно діючих, короткотермінових
семінарів і стажування. Центр бере участь в
організації проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». Цей Конкурс є надійним інструментом
реалізації новітнього напряму системи підвищення кваліфікації державних службовців,
стимулом до пошуку та підтримки висококваліфікованих державних службовців України,
залучення молоді до проходження державної
служби, створення корпоративної культури у
колективах державних службовців, позитивного іміджу державного службовця та державної служби [18, 30].
Навчання працівників у райдержадміністрації має місце при зміні посади, складу
робіт, зниженні кваліфікації, погіршенні психологічного клімату в колективі тощо. Цей
процес відбувається в 3 етапи: виявлення потреби у навчанні персоналу, розроблення плану навчання персоналу та реалізація навчання персоналу. Виявлення потреби у навчанні
персоналу здійснюється за допомогою аналізу
та порівняння: знань, умінь і навиків, якими
володіє персонал, та знань, умінь і навиків, які
необхідні для здійснення основної діяльності
райдержадміністрації. План навчання персоналу включає такі дії:
 складання програми навчання з керування документацією;
 вибір викладачів, який проводиться з
погодженням трьох чинників: чому потрібно
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навчити співробітників, який викладач найбільш компетентний у даній галузі та які фінансові можливості для проведення даного
навчання;
вибір методів і форм навчання;
визначення термінів навчання (цей чинник важливий, оскільки працівник на час навчання звільняється від виконання своїх безпосередніх функціональних обов’язків);
 розроблення критеріїв оцінювання
ефективності навчання;
розподіл витрат на навчання.
У райдержадміністрації важливе значення має організація навчання всіх працівників, які створюють службові документи або
користуються документаційною системою.
Відповідно створена програма навчання роботі зі службовими документами. Програма
навчання, згідно з вимогами до керування документаційними процесами та спеціальними
методиками, визначає обов’язки працівників
у райдержадміністрації. Програма адресована
всьому керівному складу, працівникам, розробникам, волонтерам та іншим особам, які
відповідають за діяльність Адміністрації або
напрям діяльності у створенні службових документів та у долученні цих документів до документаційних систем. Навчальна програма
забезпечує розуміння функцій і переваг керування службовими документами в райдержадміністрації, роз’яснює політику та містить
процедури і процеси в контексті діяльності,
що допомагає персоналу зрозуміти, що від
нього вимагають [13, 112].
Для забезпечення дієвості програми райдержадміністрація виділяє відповідні ресурси
та встановлює відповідальність керівника відділу організації діловодства за впровадження
та виконання навчальної програми з керування документаційними процесами. Формальна
навчальна програма буде ефективною тільки
тоді, коли працівники зможуть побачити, що
керівний склад бере активну участь у запровадженні політики і процедур, що є складниками
програми. Весь персонал райдержадміністрації
з будь-яким рівнем відповідальності за службові документи проходить навчання. До такого
персоналу належать: менеджери, включаючи
старших менеджерів, працівники, підрядники, розробники, волонтери та інший персонал,
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який має обов’язки створювати або використовувати інформацію службових документів.
Для реалізації програми навчання з керування документаційними процесами та здійснення
таких високотехнологічних процесів, як класифікування, підготовка номенклатури справ і розроблення документаційної системи, райдержадміністрація наймає персонал, що має фахову
кваліфікацію з керування документаційними
процесами або архівної справи. До відповідних
технологічних навичок також належить розуміння функціонування електронних систем, характер
діяльності, цілі та робочі процеси. Райдержадміністрація використовує вже навчений штат працівників, що полегшує використання навчальної
програми іншим персоналом [11, 40].
Серед методів навчання персоналу в Адміністрації виокремлюють:
 навчання на робочому місці: інструктаж, ротація, направлене придбання досвіду,
наставництво, стажування, використання працівників як асистентів, підготовка у проектних групах;
навчання поза робочим місцем: лекції,
робочі групи, конференції, семінари, круглі
столи, зустрічі з керівництвом, екскурсії, самостійне навчання. Застосовуються також
синтезовані методи навчання: демонстрація
і практика під керівництвом, програмовані
курси, навчання за допомогою комп’ютера. У
навчанні фахівців з керування документаційними процесами в райдержадміністрації застосовують такі методи:
введення актуальних питань до навчальної програми;
навчання в аудиторії під час зміни системи;
навчання без відриву від роботи та інструктаж, надані як частина офіційної програми;
короткі навчальні заняття або семінари
з окремих питань керування документаційними процесами;
 комп’ютерні презентації, які можуть
бути інтерактивними, доступними через корпоративну мережу або поширюватися на машинних носіях;
допоміжні тексти, надані через комп’ютерну мережу [6, 93].
Із метою розширення сфери знань співробітників і набуття різних навичок роботи в райдерж-
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адміністрації організовується ротація – система
переміщень співробітників усередині відділу або
з одного відділу в інший на нові робочі місця на
регулярній, правомірній і організованій основі. Ротація відбувається як за ініціативою керівництва, так і з власної ініціативи співробітника.
Ротація працівників певного рівня професійної
підготовки та освіти дозволяє розкрити кадровий
потенціал без значних матеріальних витрат, попереджає помилкові рішення, пов’язані з виконанням працівниками своїх службових обов’язків,
запобігає розвитку конфліктів у колективі.
Перепідготовка в райдержадміністрації
організовується з метою освоєння нових професій працівниками, які не можуть працювати
за наявними у них професіями, а також особами, що виявляють бажання змінити професію з урахуванням потреби. Наприклад,
за розрахунками, затрати на перепідготовку
інженера втричі нижчі, ніж на пошук і прийом на роботу нового, ймовірність звільнення
якого, крім того, вища. Навчання працівників
інших (суміжних) професій з початковим або
вищим рівнем кваліфікації здійснюється з метою розширення професійної майстерності,
підготовки до роботи в умовах застосування
колективних форм організації праці за необхідності поєднання професій [17, 15].
Підвищення кваліфікації – це навчання після одержання працівниками основної
освіти, спрямоване на послідовну підтримку
й удосконалення їхніх професійних та економічних знань (поглиблення, підвищення,
приведення у відповідність з вимогами вищої
посади), навичок. Як свідчать опитування,
що проводилися науковцями Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова, 66-69% опитаних підвищують кваліфікацію у зв’язку з потребою в нових знаннях, 39% – через можливе виникнення
такої потреби, 34% – через внутрішню потребу,
18% – щоб одержати більш оплачувану роботу,
10% – більш цікаву роботу, 12% – під тиском
адміністрації, 7% – унаслідок бажання змінити професію, 12% – перейти на вищу посаду.
Потреба райдержадміністрації в підвищенні
кваліфікації працівників обумовлена змінами
в зовнішньому і внутрішньому середовищі та
ускладненням процесу керування.
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Підвищення кваліфікації працівників комплексне за охопленням, диференційоване за окремими категоріями працівників, неперервне, орієнтоване на перспективні професії. В райдержадміністрації застосовують такі форми підвищення кваліфікації: професійна – спрямована на
відпрацювання необхідної поведінки; заснована
на стандартних чи спеціальних (загальних і конкретних) програмах; призначена для цільових
груп (керівників і фахівців) чи для всього персоналу. Конкретні напрями підвищення кваліфікації такі: забезпечення ефективного виконання
нових завдань; підвищення гнучкості управління та здатності до інновацій; підготовка до просування на посаді чи горизонтальному переміщенню; освоєння нових професій; одержання
вищого розряду чи адаптація до нових умов; вивчення нових форм організації та стимулювання
праці [14, 19].
Підвищення кваліфікації є важливим об’єктом внутрішньо-організаційного планування
райдержадміністрації. У його межах, по-перше,
визначається довгострокова (до п’яти років) потреба в підвищенні кваліфікації працівників і
розробляються необхідні плани та програми; подруге, здійснюється оперативне (до року) планування конкретних заходів з урахуванням напрямів діяльності райдержадміністрації. Планування підвищення кваліфікації ґрунтується на даних
аналізу потреби в навчанні, етапами якого є:
визначення основних вимог до виконавців (на даний момент і на майбутнє), їхнє обговорення як з ними самими, так і з колегами,
та побудова профілю необхідної кваліфікації;
 аналіз набутих навичок, знань і установок;
побудова профілю наявної кваліфікації;
 порівняння профілів, визначення розбіжностей і потреб у навчанні та пріоритетів
їхнього задоволення.
Підвищення професійної майстерності –
базове навчання перед зайняттям початкової
посади, включаючи підвищення кваліфікації,
що завершується стажуванням і роботою на
посаді. Підвищення професійної майстерності розглядається трудовим законодавством як
прямий службовий обов’язок усіх керівників
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і фахівців. Для останніх підвищення професійної майстерності в райдержадміністрації
передбачає такі види навчання:
систематичне самостійне навчання (самоосвіта) за індивідуальним планом, затвердженим керівником і виконуваним під його
контролем;
 короткострокове (за необхідності, але
не рідше одного разу на рік) навчання за місцем роботи або в навчальних закладах системи підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів;
тривале періодичне навчання (не рідше
одного разу в п’ять років);
 стажування на державних підприємствах, у вищих навчальних закладах;
навчання в цільовій аспірантурі, докторантурі [5, 23].
Гранично конкретизована внутрішньоорганізаційна система підвищення кваліфікації є частиною загальної концепції розвитку
персоналу, входить у сферу управління ним
і керується на вищих рівнях. По закінченні
професійного навчання працівнику присвоюється кваліфікація за професією відповідно до
тарифно-кваліфікаційного довідника на основі кваліфікаційних іспитів. Підвищення кваліфікації має на меті навчити працівників самостійно мислити, вирішувати комплексні проблеми, працювати в команді, дає знання, що
виходять за межі посади, і викликає бажання
навчатися далі.
Отже, ефективність керування документаційними процесами значною мірою залежить
від кадрів, фахово та світоглядно підготовлених до активної професійно-компетентної роботи. Навчання фахівців з керування документаційними процесами є стратегічним завданням кадрової політики Дніпровської районної
в місті Києві державної адміністрації. Завдяки
проведенню підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з керування документацією райдержадміністрація отримує
найцінніший ресурс – компетентних, ініціативних та вмотивованих працівників, здатних
забезпечити діяльність установи на високому
рівні.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ОРГАНІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
(НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ)
Стаття присвячена аналізу нормативно-правових актів, що регулювали порядок проведення
засідань Київської міської думи, з визначенням загальних тенденцій діяльності органів місцевого
самоврядування наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. та окресленням шляхів удосконалення відповідного
законодавства. У підсумку відокремлено характерні риси нормативно-правового закріплення порядку
проведення засідань органів місцевого самоврядування наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. та
наголошено на позитивності відповідного досвіду для сучасного нормотворення в Україні.
Ключові слова: міське самоврядування, нормативно-правове регулювання, Київська міська дума,
Міське положення, діловодство, протокол засідання, Міський Голова, журнал засідань, попереднє засідання.
Z.M. Sverdlyk

PROCEDURE OF CITY GOVERNMENT MEETINGS AT THE END OF 19THT
THE BEGINNING OF 20TH CENTURIES
(BASED ON KYIV CITY DUMA)
The presented paper analyzes the normative-legal acts regulating the City Council meetings, with the
denition of the general trends of local government in the end of 19tht the beginning of 20th centuries and a
description of how to improve the relevant legislation. The result revealed the characteristic features of the
normative-legal xation procedure for conducting meetings of local governments in the late XIX – early XX
century and marked positivity of relevant experience for the modern rule-making in Ukraine.
Keywords: city government, normative-legal regulation, the Kiev City Council, city Statement, paperwork,
minutes of the meeting, city Mayor, magazine meetings, a preliminary hearing.

В умовах широкого розповсюдження ідей
розширення прав місцевого самоврядування
особливого значення набувають питання дослідження процедурних питань його діяльності, в т. ч. й ті, які враховують відповідний
історичний досвід. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні здійснювалася реформа
місцевого самоврядування, в ході якої Указом
імператора Миколи І від 23 грудня 1834 р. було
змінено управління в Києві шляхом скасування магістрату та створення Київської міської
думи, яка стала виборним розпорядчим органом міського самоврядування. Київська місь-
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ка дума, як ефективно працюючий орган, за
часи свого існування зробила вагомий внесок
у соціально-економічний і культурний розвиток міста, а тому дослідження нормативноправового забезпечення її діяльності, зокрема
порядку проведення засідань, набувають актуальності в умовах розбудови сучасних тенденцій місцевого самоврядування у новітній
Україні.
Питання витоків та становлення місцевого самоврядування є предметом дослідження достатньо великої кількості вчених різних
сфер наукового пізнання, а саме: істориків,

Порядок проведення засідань органів міського самовдрядування...

соціологів, політологів, правознавців, філософів та ін. Свої праці вказаним питанням присвятили М. Бармак [1], А. Білоус [2], Р. Делімарський [3], Т. Дмитренко [4], І. Петрова [5],
О. Прищепа [6], В. Тхор [7], О. Чунаєв [8] та
ін. Проте в жодній із цих праць не проведено
комплексного наукового аналізу нормативноправового забезпечення порядку проведення засідань Київської міської думи як органу
міського самоврядування наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст., що ще раз підтверджує доцільність представленого дослідження.
Метою наукової статті є комплексний
аналіз нормативно-правових актів, що регулювали порядок проведення засідань Київської міської думи з визначенням загальних
тенденцій у цій частині діяльності органів
міського самоврядування наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст.
У наукових джерелах зазначається, що реформування місцевого самоврядування на території України, яким характеризується XIX –
початок XX ст., охопило не тільки губернські
міста, а й повітові [9]. 23 грудня 1834 р. царем
Миколою I було видано указ «Про перетворення управління міста Києва», який скасовував
привілеї Магдебурзького права [10]. 1834 р. в
Києві почала діяти як орган місцевого самоврядування міська Дума, підґрунтям для створення якої стала «Жалувана грамота на права
й вигоди містам Російської Імперії» [11].
16 червня 1870 р. було схвалено Міське
положення, за яким створювалися нові міські
органи самоврядування. Однак, слід наголосити, що вони існували під старими назвами:
міські думи й управи. Дума була виборним
розпорядчим органом, а її виконавчим органом
стала Управа. Спочатку Дума мала становопредставницький характер, а після Міського
положення 1870 р. обиралася на основі майнового цензу, і її очолював Голова [12]. Київська міська дума як орган місцевого самоврядування, відповідно до статті 55 Міського
положення, виконувала ті самі функції, що й
інші міські думи. До її компетенції відносилися питання благоустрою міста, завідування шкільними, медичними, благодійними
справами, торгівлею тощо. Міське положення надавало міській Думі розпорядчі права,
а також права наглядового та контролюючого
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органу місцевого самоврядування, що дозволяло діяти «в межах своєї компетенції», але
все ж самостійно [13].
Зауважимо, що діяльність Київської міської думи, як і будь-якого органу, була достатньо врегламентована, в т. ч. й стосовно порядку проведення засідань. Основне підґрунтя
для нормотворення у цій сфері було закладено
Міським положенням 1870 р., де у п. 48 зазначалося, що до Міської Думи входять Міський
Голова та гласні, які обираються на чотири
роки (ст. 16), а також визначаються особи, які
користуються правом голосу на виборах.
Як вказує М. Токарєв, у Міському положенні 1870 р. вперше був визначений перелік
справ, які ввірялися міському самоврядуванню та компетенції міської Думи. Закон надавав Думі право утворювати комісії двох типів: підготовчі та виконавчі. Виконавчі комісії
утворювалися з ініціативи Управи і діяли на
основі інструкцій, затверджених нею, а тому
права контролю над Управою не мали. Підготовчі комісії від Управи не залежали і тому
здійснювали над нею контроль. Однак норми
Міського положення покладали на підготовчі
комісії лише попередній розгляд окремих доповідей Управи, які виносилися на обговорення Думи, але не постійний нагляд і контроль
за діями Управи [13, 12].
Аналіз норм Міського положення надає
змогу констатувати, що у засіданнях міської
Думи, в т. ч. й Київської, мали право голосу
повним обсягом лише гласні. Згідно з п. 50
Положення, Члени міської Управи, які були
присутні на засіданнях Думи, брали участь у
дебатах і надавали пояснення з обговорюваних справ, але мали право голосу лише в тому
випадку, якщо вони гласні (ст. 86 ).
Треба зазначити, що в Міському положенні, крім загальних норм щодо проведення засідань, також закріплено й особливий порядок
проведення засідань із певних питань, зокрема, про відповідальність міського Голови або
членів міської Управи, при розгляді Думою
звітів міської Управи і при обговоренні питань про призначення або розмір утримання
службовцям громадського управління. Якщо
у зазначених випадках міський Голова або
його заступник не могли керувати дебатами
Думи, тоді його замінював присутній у Думі
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старший по числу виборчих округів, гласний
із числа обраних першими зборами або різностановими міськими виборцями (ст. 24) [12].
П. 56 Міського положення закріплював вичерпний перелік підстав проведення засідання
міської Думи, серед яких: за вимогою міського
Голови та Губернатора, а також за бажанням не
менше однієї п’ятої частини гласних, заявленому Міському Голові. На підставі зазначеного,
міський Голова видавав розпорядження про
засідання Думи із зазначенням дати засідання
та питань, які на ньому розглядатимуться. До
засідань проводилися робочі наради та розроблялися відповідними спеціальними комісіями
проекти рішень, які оформлювалися протоколом попереднього засідання.
Засідання Думи вважалося правочинним,
якщо на ньому були присутні не менше однієї третини всього числа гласних, кожен з
яких мав право одного голосу. В свою чергу,
за Міським положенням 1870 р., право голосу
в Думі було приватним і не могло бути передано. Рішення у Думі схвалювалися простою
більшістю голосів, а при їхній рівності, голос
Голови мав перевагу.
У Київські міській думі як розпорядчому органі місцевого самоврядування м. Києва (1870-1918 рр.) проведення засідань та їхній документаційний супровід регулювалися
Правилами діловодства в міській Думі від 22
квітня 1871 р. (зі змінами та доповненнями від
20 березня 1881 р.) [14] (надалі – Правила).
Згідно з Правилами, збори міської Думи призначалися міським Головою, на вимогу Губернатора або за бажанням не менше ніж 15 гласних, які письмово попередньо заявили про це
міському Голові. Засідання Думи могли бути
звичайними (проводилися у відповідний день
тижня) і надзвичайними (на рішенням міського Голови). Про порядок денний зборів члени
Думи повідомлялися повістками [15, арк. 5].
У статті 57 Міського положення йдеться про
те, що в розпорядженні про скликання міської
Думи обов’язково мав бути вказаний перелік
питань наради. Тому в фондах Державного
архіву м. Києва зберігаються переліки питань,
які розглядалися на засіданнях Київської міської думи (ф. 163, оп. 8).
Слід зауважити, що у Правилах досить
детально закріплювалася процедура реєстра-
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ції учасників засідання, навіть передбачався
обов’язок гласних повідомляти міського Голову про неможливість участі в засіданні. Також
у Правилах детально регламентувалося розміщення учасників засідання Думи. Наприклад,
за §5, у засіданні Думи міський Голова займав
місце посередині столу. По обидві сторони від
нього займали місця члени міської управи.
Щодо процедури проведення засідань, то
вона мала здійснювалася таким чином. Кожне
засідання Думи відкривалося та закривалося
її Головою, який призначав і черговість розгляду питань. Втім, ця черга у разі зауважень
членів Думи або з інших поважних причин,
могла бути змінена Головою [15, арк. 6].
Засідання Думи починалося зачитуванням протоколу попереднього засідання, яке
не могло перериватися дебатами, а кожному
гласному надавалося право заявити заперечення проти того чи того питання лише по
закінченні читання всього протоколу. Потім
знову заслуховувалися питання, що викликали
суперечки. У випадку сумніву чи розбіжності,
спір вирішувався більшістю голосів, відповідно до чого, зроблений у протоколі виклад
залишався або змінювався. Після закінчення
читання протоколу та відсутності заперечень
протокол вважався схваленим [15, арк. 6 зв.].
Вказана процедура була дещо змінена 20 березня 1881 р. шляхом неможливості внесення
будь-яких зауважень під час зачитування протоколу, їх можна було висловлювати лише після закінчення його зачитування [15, арк. 25 зв.].
Після затвердження протоколу попереднього засідання починалася доповідь зі стану справ, після чого розпочиналися дебати.
Справи в Думі доповідалися Головою, при
чому обов’язок доповідача міг бути покладений як на членів Управи за належністю справ,
так і на голів предметних комісій. Після закінчення зачитування справи кожен член зборів
мав право вимагати пояснення чи повторення
тих питань, які йому видавалися незрозумілими, при цьому кожен член зборів викладав
свою думку чи заперечення не інакше як стоячи. Під час дебатів заборонялося перебивати інших або сперечатися. В разі ухилення
від виконання порядку або неповаги до закону Голова мав зупинити порушника, а в разі
безуспішності дворазового нагадування, по-
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збавляв його права висловлювання з даного
питання [15, арк. 7].
Для обговорення та розробки найважливіших питань Дума призначала з гласних особливі комісії. Наприклад, згідно з п. 68 Міського положення, Дума могла покласти попередній розгляд складних питань на особливі підготовчі комісії з визначенням, у разі потреби,
терміну виконання доручень. При цьому для
розгляду звіту Управи з виконання міського
кошторису зі складу гласних обов’язково обиралася ревізійна комісія.
Після дебатів відбувалося голосування
шляхом запрошення встати тих членів, які не
згодні із запропонованою думкою та питаннями. Під час підрахунку голосів робити зауваження категорично заборонялося, а після його
закінчення питання закріплювалося остаточним рішенням. Рішення з особливо важливих
питань після дебатів, за бажанням більшості
членів, могло бути відкладено до наступного
засідання Думи, щоб члени могли попередньо
з ним ознайомитися.
Після закінчення підрахунку голосів Голова оголошував рішення, які більшістю голосів є
прийнятими або неприйнятими. Висловлювання будь-яких заперечень заборонялося, а при
порушенні членами зборів порядку і при безуспішності нагадувань Голови з цього приводу,
він був зобов’язаний закрити засідання й зробити відповідний запис у протоколі. Члени зборів,
незадоволені дією Голови щодо недопущення
їх до обговорення будь-яких питань чи пропозицій, мали право викласти свою думку і додати
її до протоколу засідання [15, арк. 8 зв.].
1892 р., за імператора Олександра III,
було схвалено нове Міське положення, де, відповідно до п. 64, чергові збори Думи призначалися не менше чотирьох і не більше двадцяти чотирьох разів на рік. Розклади чергових
засідань на наступний рік складалися Думою
у грудні поточного року [16].
За положенням 1892 р. було розширено перелік підстав скликання засідань Думи,
окрім раніше закріплених: на вимогу міського
Голови, Губернатора та за поданням Управи,
також доповнено як підстави скликання – за
проханням та скаргами приватних осіб. Як у
Положенні 1870 р., так і у Положенні 1892 р.
передбачався попередній розгляд справ, але,
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на відміну від раніше чинного Положення, наприкінці ХІХ ст. попередній розгляд відбувався лише щодо складних справ.
Також Положенням 1892 р. було збільшено поріг легітимності засідань для міських поселень з 1/3 до – не менше половини загальної кількості. При цьому закріплювалося, що
надзвичайні збори, скликані під час народного
лиха, за військових обставин тощо, визнаються
дійсними при будь-якій кількості гласних. Крім
зазначеного, для деяких питань було передбачено участь у засіданні не менше 2/3 складу.
Рішення за зазначеним Положенням, як
і раніше, схвалювалися простою більшістю,
проте в Положенні 1892 р. було визначено низку питань, за якими рішення мали ухвалюватися не менше від 2/3 присутніх голосів, а в разі
рівності їх, при відкритому голосуванні, голос
Голови мав перевагу. При подачі голосів ніхто
не міг мати більше одного голосу, а передача
свого голосу іншій особі не допускалася.
Отже, аналіз зазначеної вище процедури
проведення засідань Київської міської Думи
надає можливість стверджувати, що їхньою
специфікою було те, що вони розпочиналися зачитуванням протоколу попереднього засідання,
після затвердження якого розпочиналося обговорення питань, винесених для розгляду на
цьому засіданні. Сьогодні засідання в органах
державної влади і місцевого самоврядування
розпочинаються оголошенням порядку денного
того засідання, яке проводиться, і повернення
до схвалених на попередніх зборах рішень здійснюється тільки в разі потреби.
Щодо документального фіксування засідань Київської міської думи, то слід зазначити, що, відповідно до §20 Порядку, за кожним
засіданням складався спеціальний протокол,
в якому мало бути зазначено: 1) головуючий
засідання, список присутніх, час початку і закінчення засідання; 2) перелік питань, які розглядалися на засіданні, доповіді з цих питань і
прийняті рішення; 3) записано взагалі все, що
відбувалося під час зборів. При цьому, якщо
під час засідання були висловлені думки або
заперечення окремих учасників, які не згодні з
поглядами більшості, вони за їхнім бажанням
могли вноситися до протоколу, про що учасник
засідання мав заявити під час засідання й надати письмове викладення своїх думок чи за-
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перечень до міської канцелярії протягом трьох
днів після засідання. Після зачитування протоколу, він підписувався на тому самому засіданні
міським Головою та присутніми гласними, при
цьому гласні, які не підписали протокол під
час засідання, могли його підписати протягом
трьох днів після засідання у міській канцелярії,
де зберігалися протоколи. Надруковані протоколи розсилалися гласним, а контроль за своєчасною розсилкою здійснював секретар Думи
[15, арк. 9]. Таким чином, дотримання суворого
порядку при проведенні засідань Думи, а також
складання відповідного документа (протоколу)
забезпечувало не лише можливість узагальнювати хід зборів, але й у майбутньому простежувати відповідність виконуваних дій чиновників
прийнятим рішенням. Окрім протоколів, у Київській міській думі також вівся журнал засідань, в якому фіксувався перелік питань, які
розглядалися на засіданні Думи, виступи присутніх, ухвалені рішення з кожного питання.
Підсумовуючи викладене, слід підкреслити досить високу організацію проведення

засідань Київської міської думи, яку можна
охарактеризувати таким чином: якісність підготовки засідань, що проявляється у попередньому розгляді питань і винесенням на засідання Думи протоколів попереднього засідання; чітка система сповіщення та контроль за
явкою учасників зборів; процедурна визначеність проведення засідання, що в свою чергу
забезпечує швидкість розгляду питань; високі вимоги щодо етики поведінки у засіданнях
та закріплення заходів впливу на порушників
порядку; наявність різнобічних способів вираження поглядів учасників зборів, у т. ч. й
шляхом внесення відповідних зауважень до
протоколів. Отже, така регламентація порядку
проведення засідань органів місцевого самоврядування є важливою для сучасного нормотворення, оскільки досвід проведення зборів, зокрема, Київської міської думи наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., може слугувати
підґрунтям для розробки сучасних проектів
регламентів засідань органів місцевого самоврядування, наприклад, місцевих рад.
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Професія фахівця з документознавства та
інформаційної діяльності з кожним роком стає
все більш затребуваною сучасним суспільством, вона збагачується новими спеціалізаціями, розширюється її ринок праці. Закономірно
посилюється інтерес. Широке предметне поле
для подібних досліджень нині утворене працями відомих українських учених-теоретиків
і практиків документної діяльності: В.В. Бездрабко, С.Г. Кулешова, Н.М. Кушнаренко,
М.С. Слободяника, Г.М. Швецової-Водки.
Ними простежено історію професії від витоків
до наших днів (Т.В. Кузнєцова, Є.О. Плешкевич); розглянуто сукупність знань, умінь і навиків, якими повинен володіти сучасний документознавець (Т.В. Кузнєцова); досліджено
питання підготовки кадрів у контексті трансформації вищої освіти (О.В. Матвієнко), питання статусу, іміджу фахівців документної діяльності (Н.М. Кушнаренко, О.В. Матвієнко);
створення довідників інформаційного робітника (Р.С. Гіляревський, В.А. Мінкіна) та моделі
фахівця з документознавства й інформаційної
діяльності, яка включає документознавчий,
інформаційно-аналітичний,
комп’ютернотехнологічний та управлінський аспекти підготовки (І.В. Захарова, Н.М. Поліщук).
Важливими є також дослідження, присвячені проблемам розвитку української вищої
освіти інформаційно-документного профілю в
контексті проектів ЮНЕСКО (Л.Я. Філіппова),
перспективних напрямів розвитку професійної
освіти в галузі комунікації (О.В. Терещенко),
конституювання професії інформаційного працівника (Ю.С. Амельченко), сучасного стану
підготовки майбутніх працівників сфери інформації (С.В. Мельник), впливу інфосфери на інформаційну професію (О.П. Воєводін, І.М. Сілютіна, М.М. Чурсін) тощо. Всі ці та багато інших актуальних питань інформаційної освіти
та сучасних професійно-комунікативних технологій активно обговорюються на щорічній
Одеській Міжнародній конференції (ОНПУ),
на якій 2008 р. було створено Асоціацію документознавців України.
Результати досліджень дозволяють стверджувати, що у документознавстві формується
новий науковий напрям – професіологія документаційного менеджменту. Проблема розробки професіограми працівника з документацій-
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ного менеджменту, що сприяє розвитку професійних кадрів у галузі документознавства, а,
отже, розвитку документознавчої професіології
в її змістовному та функціональному (теоретичному та прикладному) аспектах, посідає
чільне місце серед проблем сучасного документознавства в контексті вимог, що висуваються суспільством до фахівця документноінформаційної сфери.
Утім, треба констатувати, що за двадцять
років, протягом яких в Україні розвивається та
суверенізується спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», не
з’явилося фундаментальних праць, присвячених вивченню документознавчої професіології, зокрема її розвитку в Україні, та розробці
комплексного плану підготовки менеджера
документно-аналітичної сфери, що б вирішував проблеми адаптації та соціалізації фахівця.
У даній статті поставлена мета охарактеризувати можливості сучасної підготовки
фахівців з документаційного менеджменту
в Україні на прикладі науково-методичної та
навчальної діяльності кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету (ДІД ОНПУ).
Система освіти в суспільстві ХХІ ст. є не
тільки найважливішим фактором соціальноекономічного розвитку, а й одним із найважливіших стратегічних чинників виживання
цивілізації та подолання її глобальної кризи.
Однак, сучасна система освіти, як вітчизняна,
так і західна, не справляється із завданням підготовки професіоналів майбутнього, значно
відстаючи від вимог сучасного світу. Оскільки
вона не встигає вчасно підготувати молодого
фахівця до швидко змінюваних умов інформатизованого навколишнього середовища.
Усе це, з одного боку, стимулює науковий
інтерес викладачів до проведення дискусій,
конференцій, форумів, нових досліджень і
розробок. З другого – веде до швидкого старіння знань, які отримують студенти. Більше
того, існуючі нормативні документи в галузі
підготовки фахівців з документаційного менеджменту (Державний стандарт вищої освіти, накази з організації навчального процесу, навчальні програми Міністерства освіти
і науки України) не «встигають» не лише за
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розвитком наукової сфери, а й за нагальними
потребами суспільства у фахівцях, що володіють новітніми знаннями щодо технології
створення, обробки, розповсюдження та використання документної інформації. Ці нормативні документи в галузі освіти наголошують
на вузькій спеціалізації, що, як правило, веде
до формування у студентів роз’єднаних несистемних знань, що не дають цілісного уявлення
про майбутню професійну діяльність.
Наприклад, програма Міністерства освіти
і науки України з навчального курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» під
редакцією С.В. Шевчук та І.В. Клименко [10]
«розтягує» вивчення цієї прикладної дисципліни на три семестри, включаючи важливі,
але різнорідні тематичні модулі: «Законодавчі
та нормативно-стильові основи професійного спілкування», «Професійна комунікація»,
«Наукова комунікація як складова фахової діяльності», де вивченню особливостей роботи
з діловими паперами відводиться лише чотири
теми (8 аудиторних годин). Крім цього, практично кожна тема цієї програми заслуговує
більш детального та поглибленого вивчення.
Таким чином, програма Міністерства освіти і
науки України з навчального курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» має
оглядовий характер, що відходить від принципу фундаменталізації освіти.
Показово, що в багатьох доповідях,
представлених на ІІ Міжнародному конгресі
ЮНЕСКО «Освіта та інформатика» (Москва,
1996 р.), акцентується увага на необхідності
фундаменталізації та інформатизації освіти з
метою формування у молодих фахівців цілісного наукового світогляду, створення умов для
безперервної самоосвіти [5, 32; 4; 1; 2; 8]. Вже
1998 р. ЮНЕСКО приступила до підготовки
доповіді «ЮНЕСКО: горизонти 2020 року»,
в якій значна увага приділяється перспективній системі освіти [5, 21]. 2007 р. ЮНЕСКО
опублікувала звіт Програми «Інформація для
всіх», де вводиться поняття інформація для
життя, а комунікація та знання розглядаються як рушійні сили прогресу, що сприяють
підвищенню рівня і якості життя [9]. Таким
чином, справедливим є твердження професора Л.Я. Філіппової, що «основні напрямки
діяльності ЮНЕСКО можна вважати пер-

55

спективними орієнтирами для інформаційнодокументаційної освіти України в контексті
міжнародного інформаційного співтовариства» [7, 13].
У даному контексті важливо з’ясувати,
якою інформацією необхідно володіти й оперувати постійно, а яка необхідна для того, щоб
успішно орієнтуватися у стрімко змінюваному інформаційному просторі. Застосування
цієї диференціації знань ефективно активізує
принцип випереджаючої освіти.
Відповідно до цього принципу, основоположними випереджуючими елементами змісту
освіти є не конкретні знання та вміння, а загальні характеристики освіченої особистості, серед
яких: розвиток загальних здібностей, схильностей, інтересів, переконань, що сприяють адаптації людини до мінливого життя (Б.М. Бім-Бад);
здатність використовувати отримані знання для
вдосконалення діяльності (В. Горшенін); розвиток особистості учнів (А.М. Новиков); фундаментальні загальноосвітні знання, а також знання світоглядного плану (А.Є. Марон, К.К. Колін
та ін.); розвиток творчих здібностей, навичок
самоосвіти, умінь знаходити шляхи вирішення
складних проблем (Л.В. Заніна та ін.). Необхідно зазначити, що науковці А.Є. Марон і
В.І. Соколов підтримують погляди А.Д. Урсула і О.І. Субетто, справедливо відзначають, що
випереджальна освіта сприяє становленню глобальної ноосферної свідомості, «відповідального розуму» [6].
У вищій освіті принцип випередження
сприяє формуванню у студентів здатності до
аналізу, прогнозування, передбачення розвитку подій як у повсякденному житті, так і в
науковій діяльності. Тому, в навчальний план
підготовки фахівців з документаційного менеджменту, кафедрою документознавства та
інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету були
включені такі фундаментальні дисципліни:
«Соціальна інформатика», «Документознавство», «Архівознавство», «Документаційний
менеджмент», «Інформаційний менеджмент»,
«Інформаційні ресурси», «Інформаційний бізнес», «Інформаційно-аналітична діяльність»,
«Теорія комунікацій», «Соціальні комунікації», «Основи соціокомунікативної діяльності». Ці дисципліни дають усебічні системні
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знання про об’єкт і предмет документноінформаційної та соціокомунікативної діяльності, долаючи роз’єднаність наукових знань
у цих науково-практичних галузях.
Саме системний підхід у вищій освіті допомагає навчити студентів самостійно вирішувати професійні завдання, що стоять перед
менеджерами-документознавцями, своєчасно
перебудовувати напрям і зміст своєї діяльності в умовах зміни технологій і вимог ринку
(тим більше, що новітні програмні платформи
управління документацією, такі як ERP і CRMсистеми, потребують від їхніх користувачів
управлінської моделі поведінки). Результатом

стала розробка кафедрою документознавства
та інформаційної діяльності низки дисциплін
магістерської підготовки: «Професійна актуалізація менеджера документно-інформаційної
сфери», «Теорія та практика прийняття управлінських рішень», «Консалтинг в інформаційній діяльності».
Системний підхід до підготовки фахівців
з документознавства та інформаційної діяльності виділяє п’ять структурно-тематичних
навчальних напрямів дисциплін, а саме: документознавства та інформаційної діяльності,
інформаційно-комп’ютерний, управлінський,
юридичний та мовний (рис. 1).

-

Рисунок 1. Структурно-тематичні навчальні напрями дисциплін
спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
У свою чергу, структурно-тематичний
напрям «Документознавство та інформаційна діяльність» складається з дисциплін за
двома блоками: документо-аналітична діяльність та інформаційно-комунікативна діяльність. До першого належать такі дисципліни документно-аналітичного циклу, як:
«Організація і технології документаційного
менеджменту», «Оргпроектування в системі
документаційного менеджменту», «Сучасна
організація держустанов України», «Референтська справа», «Кадрове діловодство»,
«Організація та документування діяльності
державних органів влади», «Організація та
документування роботи зі звернення громадян», «Документування трудових відносин»,
«Галузеве документування», «Організація
документообігу», «Консолідація інтелектуальних ресурсів» та ін.

До дисциплін другого блоку «Інформаційно-комунікативна діяльність» належать:
«Теорія комунікацій», «Соціальні комунікації»,
«Основи соціо-комунікативної діяльності», «Теорія і практика реклами», «Теорія і практика
PR», «Сучасні PR-технології», «Креативні технології в рекламі» та ін.
Структурно-тематичний напрям «Управління» включає такі дисципліни, як: «Менеджмент», «Система влади та управління в Україні»,
«Інформаційний менеджмент», «Документаційний менеджмент», «Управління інформаційними ресурсами», «Теорія і практика прийняття
управлінських рішень», «Моделі і методи прийняття рішень», «Управління персоналом», «Інформаційне забезпечення управління» та ін.
Юридичний напрям передбачає освоєння
студентами знань у галузях адміністративного, цивільного, конституційного, трудового та
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інтелектуального права; правового забезпечення документування; методики дослідження документів, їхніх реквізитів та виявлення
підробок; знання міжнародних стандартів документної діяльності та ін.
Інформаційна орієнтація системи освіти
й подальшої професійної діяльності зумовлює
нагальну необхідність формування у студентів інформаційно-комп’ютерної грамотності,
а саме: освоєння знань з основ інформатики,
комп’ютерних інформаційних технологій у
документаційному менеджменті, інформаційної безпеки та захисту інформації; набуття навичок створення й обробки інформації в базах
даних і знань, архівного зберігання електронних документів, організації конфіденційного
документообігу, ведення електронного документообігу, забезпечення інформаційного
сервісу в інтернеті.
Структурно-тематичний напрям «Мовний
(за професійною спрямованістю)» передбачає
поглиблене вивчення студентами професійно
спрямованих української та іноземної мов,
документної лінгвістики, основ стилістики та
редагування, культури мови й ораторського
мистецтва та ін.
Крім цього, студенти-документознавці
повинні не тільки засвоювати широкий спектр
усталених знань про документ, документаційні
системи й потоки, документно-комунікаційну
діяльність, професійно орієнтуватися в світі
сучасних технологій (наприклад, нових гнучких систем електронного документообігу,
методів та інструментів автоматизованої обробки даних, можливостей мережі Інтернет з
метою оптимізації документної комунікації),
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а й бути готовими до засвоєння нових знань,
легко адаптуватися до нового високоавтоматизованого інформаційного середовища існування. Вказану проблему покликані вирішувати дисципліни, що формують прогностичне
мислення майбутнього фахівця: «Алгоритми
прогнозування соціокомунікативних процесів», «Інноваційний менеджмент у професійній інформаційній діяльності».
Структура курсів магістратури складається з трьох освітніх елементів:
Обов’язкові курси:
І. Методологія та організація наукових
досліджень;
1. Наукова діяльність і патентознавство.
Інтелектуальна власність;
2. Педагогіка та психологія вищої школи.
ІІ. Курси спеціалізації:
1. Алгоритми прогнозування розвитку соціокомунікаційних процесів;
2. Професійна актуалізація менеджера
документно-інформаційної сфери;
3. Консалтинг в інформаційній діяльності;
4. Інноваційний менеджмент у професійній інформаційній діяльності.
ІІІ. Курси за вибором.
Професійна кваліфікація магістрів, на
зразок європейських університетів, може бути
двох типів: дослідницькою або практичною
(прикладною). Як наслідок – їхні професійні знання зумовлюють не тільки структурнологічний механізм магістерської підготовки, а
й орієнтовний вибір місць роботи випускників (рис. 2, 3).

Спринсян В.Г.
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2.

1.

Рисунок 2. Структурно-логічна схема підготовки студентів
у прикладній магістратурі за спеціальністю
«Документознавство та інформаційна діяльність»
Місцями роботи випускників практичної
магістратури за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» можуть бути:
1. Державні організації:
1) адміністрації (обласні, міські,
районні);

2) апарат керівництва (відповідних
відомств, міністерств, служб, організацій і підприємств різних рівнів).
2. Недержавні організації (підприємства,
організації, фірми, бізнес-структури).
3. Міжнародні організації.
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Рисунок 3. Структурно-логічна схема підготовки студентів
в дослідницькій магістратурі за спеціальністю
«Документознавство та інформаційна діяльність»
Місцями роботи випускників дослідницької магістратури за спеціальністю
«Документознавство та інформаційна діяльність» можуть бути: вищі навчальні заклади, науково-дослідницькі інститути,
аналітично-інформаційні центри. Наприклад, з метою підвищення якості освіти на
кафедрі документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного
політехнічного університету (ОНПУ) магістрантами періодично здійснюються самостійні аналітичні дослідження з низки
проблем, а саме: підготовки спеціалістів
документно-інформаційної сфери в ОНПУ
з точки зору студентів; стану освітньої інфраструктури та ринку праці документноаналітичної професії (зокрема, моніторинг
наявних вакансій, резюме та вимог до працівника цієї галузі), що дає можливість не
лише отримати зворотний зв’язок, але й
«тримати руку на пульсі сучасного про-

фесійного життя» та розробити динамічну
професіограму інформаційного працівника
документно-аналітичної сфери.
Таким чином, усе вищевикладене дозволяє констатувати, що до найважливіших особливостей сучасної підготовки менеджерівдокументознавців у вищих навчальних закладах України належать: випереджальний
характер освіти, інформатизація та фундаменталізація навчальних дисциплін, пріоритетність науково-дослідних прогностичних
напрямів у викладанні навчальних курсів.
Важливою на даному етапі розвитку спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» є консолідація зусиль дослідників та викладачів усіх вищих навчальних
закладів України для створення теоретикопрактичної бази розвитку документознавчої
професіології та започаткування якісної підготовки фахівця з документаційного менеджменту.
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SUFFIXAL WAY BUILDING TERMS DOCUMENTATION
The article deals with the analysis of variants of sufxal method of term formation. The author
characterized the most productive models of term formation in order to determine the notions of the term
system of documentation: abstract verbal nouns denoting the processes and actions, names of devices
and mechanisms, persons according to their occupa on etc.; the reasons of change one suﬃx by others,
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непродуктивних суфіксів.
Ключові слова: терміни документознавства, деривація, похідні слова, творення слів за допомогою
суфіксів, продуктивні моделі творення термінів.
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SUFFIXAL WAY BUILDING TERMS DOCUMENTATION
The article deals with the analysis of variants of sufxal method of term formation. The author
characterized the most productive models of term formation in order to determine the notions of the term
system of documentation: abstract verbal nouns denoting the processes and actions, names of devices
and mechanisms, persons according to their occupa on etc.; the reasons of change one suﬃx by others,
disappearance of unproduc ve suﬃxes.
Keywords: the term system of documentation, derivation, derivative words, sufxal word formation,
productive model of term formation.
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Суфіксальний спосіб творення ...

Широким діапазоном варіювання суфікси виразно відрізняються від префіксів [5, 10].
Вони виконують функцію ономасіологічного
базису, відносячи похідні до тієї чи тієї поняттєвої категорії й експліцитно відображаючи категоріальні зв’язки понять певної галузі. Суфіксація є одним із найбільш поширених способів
творення як загальновживаних слів, так і термінів. У процесі творення термінів цим способом
відбувається «включення вихідного знака в клас
знаків, позначених суфіксом» [8, 281].
Вивчення можливостей суфіксального способу творення термінів досліджуваної
галузі, на наш погляд, доцільно проводити в
межах лексико-тематичних груп термінів. Це
дасть змогу оцінити продуктивні та непродуктивні моделі творення терміноодиниць, сприяючи цим самим унормуванню термінологічної галузевої лексики.
Основним засобом номінації дій, процесів та операцій є суфікси -нн(я), -анн(я), -енн(я),
-інн(я), яким властиве загальне словотвірне
значення опредметненої дії, процесу та які
додаються до дієслівних основ. Такі терміни
означають не саму дію в її конкретному вияві,
а лише назви процесів та дій. «Дієслівність
як граматична категорія в технічній термінології, – говорить Г.О. Винокур, – виступає
не у формі самих дієслів, які не можуть бути
виразниками логічного суб’єкта, а у формі
абстрактних іменників, що зберігають значення дії, але поєднують його зі значенням
абстрактної предметності» [1, 13]. На думку
вченого, абстрактні віддієслівні іменники на
-ння у складі термінології є «…ідеальними
термінами для визначення технічних процесів» [1, 14]. Розглядаючи суфіксальну термінологічну деривацію, можна виявити деякі
особливості у творенні термінів за допомогою
зазначених морфем:
1. Вони можуть утворюватися як від
власномовних, так і від запозичених основ:
вимірювати – вимірювання, упорядити – упорядження, класифікувати – класифікація, диференціювати – диференціювання, акумулювати – акумулювання, інформувати – інформування.
2. Часто бувають членами словотвірних
ланцюгів, які відображають системні зв’язки
понять: анотація – анотувати – анотування,
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реферат – реферувати – реферування, публікація – публікувати – публікування.
3. Позначають численні технологічні операції та дії (комплектування, депонування, керування, бібліографування, оцифрування).
Можемо виділити такі типи твірних дієслівних основ:
 префіксальні основи із суфіксом -ува(-юва-): відвідування, репродукування;
 безпрефіксні основи із суфіксом -ува(-юва-): інформування, індексування, анотування, реферування, реєстрування, сканування;
префіксальні основи із суфіксом -а-: подання, роздивляння, укладання, видання;
безпрефіксні основи із суфіксом -а-: читання, пізнання;
безпрефіксні основи із суфіксом -і- (-и-):
старіння, володіння;
 префіксальні основи із суфіксом -и(-і-): дослідження, знешкодження, відновлення, збагачення, відхилення.
5. У сучасній українській науковій мові
взагалі й у терміносистемі документознавчої
галузі зокрема диференціюються види віддієслівних іменників на позначення тривалих
(постійних) і нетривалих дій та процесів (на
відміну від російської). Використання таких
термінів допомагає розрізняти значення процесу та результату дії: розповсюдити – розповсюдження, розповсюджувати – розповсюджування; розмежувати – розмежування,
розмежовувати – розмежовування.
6. Помітна тенденція до дедалі активнішого утворення складних віддієслівних іменників із суфіксами -анн(я), -енн(я), -інн(я):
книгорозповсюдження, фотодокументування, фондоутримування.
Терміни, утворені за допомогою суфіксів
-нн(я), -анн(я), -енн(я), -інн(я), -уванн(я),
-юванн(я), можуть також означати певні виробничі процеси, конкретні дії: інформування,
комплектування, анотування, реферування,
депонування, обслуговування, розміщування,
найменування; збільшення кількості внаслідок певних дій: копіювання, дублювання.
В українській документознавчій терміносистемі високопродуктивним є творення
віддієслівних іменників, що мають значення
опредметненої дії, за допомогою нульової суфіксації («сутність цього способу в тому, що
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твірне слово усікається і до усіченої частини
додається нульовий суфікс із нульовим закінченням» [3, 117]): зсувати – зсув (рядка), описувати – опис, передруковувати – передрук,
перекладати – переклад, записувати – запис.
Оскільки суфікс -тт-(я) зі значенням виразно опредметненої дії приєднується до
префіксальних основ з переважно односкладовим коренем, що закінчується на голосний
звук, а кількість таких словотвірних основ у
терміносистемі документознавства обмежена,
то можемо говорити про поодинокі приклади:
вибуття (із фонду).
Суфікс -к-(а) бере участь у творенні назв
предметів, за допомогою яких виконується
дія: підпірка, накривка каталогової шухляди
[7, 224]; а також назв об’єктів документознавчої сфери: закладка, вкладка, заставка, збірка, обкладинка, довідка, наклейка, позначка,
роздруківка тощо.
Використання суфікса -к(а)/-овк(а) для називання процесів не є властивим для української
мови, тому однозначно позитивним явищем варто вважати поступове вилучення з ужитку протягом останніх десятиріч термінів, утворених за
його допомогою. Помітною є тенденція заміни
суфікса -к(а) з непритаманним українській мові
значенням процесу продуктивним українським
суфіксом -нн(я). Таким чином одночасно досягається розмежування назв процесів і назв, що
позначають результат дії.
Для позначення об’єкта або наслідку дії
вживаються терміни, утворені за допомогою
суфіксів -нок, -ок: малюнок, додаток, список,
заголовок, відбиток.
Успішно конкурують із власномовними
суфіксами на позначення дій та процесів іншомовні суфікси -ацій(а), -цій(а), які, щоправда,
активізувалися у термінотворенні й менше
використовуються у загальній мові. Наприклад, деривати з морфемою -аці(я) творяться
від дієслівних основ із суфіксом -ува- (рідше
-ізува-): стабілізувати – стабілізація, репродукувати – репродукція, уніфікувати – уніфікація. З огляду на те, що автохтонний суфікс
-нн-(я) може також вільно приєднуватися до
іншомовних основ, він стає стримуючим фактором абсолютного використання морфеми
-аці(я): стандартизація – стандартизування, деталізація – деталізування. Утворені за
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допомогою суфікса -аці(я) документознавчі
терміни можуть позначати конкретні дії (в
т. ч. й ті, що позначають специфічні процеси):
реєстрація, генералізація, комунікація, систематизація; документи та їхні сукупності: публікація, дисертація, документація.
У запозиченнях виділяємо малопродуктивні суфікси -аж (тираж, стелаж), -ал
(оригінал, журнал); -ат (дублікат, формат,
адресат, плакат), -ур(а) (література, партитура), -арій (глосарій, гербарій), -ет (буклет, пакет), -ив (масив, актив), -ик(а),
-ік(а) (комунакативістика, журналістика, інформатика, графіка), -инг/інг- (моніторинг).
Формант инг- як морфема спочатку усвідомлювався лише в англійській мові, з якої запозичувалися слова, що закінчувалися на -ing.
Зі збільшенням кількості запозичень і їхньою
адаптацією до нових умов функціонування
цей формант став вичленовуватися в українській мові як суфікс.
Найпродуктивнішими моделями творення термінів для позначення осіб, виконавців
певної дії є «основа дієслова + -ач»: читач,
користувач, укладач, вичитувач, споживач;
та «основа дієслова + -атор»: класифікатор,
систематизатор, анотатор, предметизатор. Причому більшість із них має тенденцію
ставати членом композита: фондоутримувач,
книгопереписувач. Для термінів із зазначеними
суфіксами характерна полісемія (споживач –
особа, що використовує, споживає що-небудь,
споживач – пристрій, що має властивість
споживати що-небудь). Менш продуктивні утворення на позначення осіб, виконавців
певної дії із суфіксами -ор та -ер (такі терміни, як правило, творяться від дієслівних основ
іншомовного походження із морфемою -ува(юва): фундатор, редактор, гравер, хакер), -ат,
-ант (адресат, комунікант). Праслов’янський
суфікс -arь- , запозичений з латинської мови
(-ariu-s), уживався при творенні назв людей
за їхньою професією: винарь, глинарь, косарь.
В українській мові XVII – XVIII ст. значення
суфікса -ар- розширилося, за допомогою нього
утворювалися назви людей за іншими ознаками: господар, владар. У сучасній термінології
документо-знавства спостерігаємо поодинокі приклади іменників із суфіксом -ар-. Вони
утворилися від основ іменників: -ар (книгар).
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Для творення документознавчих термінів
на позначення предметів, які виконують певну
процесуальну дію, використовуються суфікси
-чик (покажчик), -ій (носій), -ник (роздільник,
визначник). Терміни, які вказують на заняття
особи, назване мотивувальним словом, а також сукупність осіб, утворюються за допомогою малопродуктивних у такій ролі суфіксів
-ств(о), -цтв(о): авторство, читацтво.
Праслов’янський суфікс -iко- чи його
пізніший ускладнений варіант -ьн-ик- використовувався для утворення назв людей за видом виконуваної ними роботи: ремесленикъ,
чередникъ. Продуктивним в українській мові
він став у ХХ ст.: полільник, дослідник, власник, аграрник, межувальник, землевласник
тощо. Проте серед документознавчих термінів
слів із цим суфіксом мало: книжник, замовник,
палітурник. Говорячи про українські іменникові суфікси на позначення назв суб’єкта дії,
слід зауважити існування паралельних суфіксів для творення тотожних або синонімічних
понять -ар- – -ник-: книгар – книжник. Зіставлення таких паралельних продуктивнихнепродуктивних суфіксів допомагає окреслити
процес вибудовування системи суфіксів української мови, з’ясувати причини зміни одних
суфіксів іншими, змертвіння непродуктивних
суфіксів і появу нових і, насамкінець, виробити
рекомендації щодо унормування словотвірної
системи різних галузей людських знань. Наприклад, структури найменувань осіб за родом
занять із суфіксами -ник-, -щик- взаємозамінні. Проте нині суфікс -ник- є продуктивнішим,
а суфікс -щик- малопродуктивним для української мови, але основним при творенні назв
осіб за родом занять у російській мові.
Типовим для сучасної термінодеривації є
словотвірний тип із суфіксом -ість, за допомогою якого утворюються іменники «для вираження ознаки абстрагованості від предмета або
властивості чого-небудь» [6, 16]: інформативність, функціональність, знаковість, цінність,
періодичність, системність. Такі терміни можуть виражати властивості об’єктів (дискретність, динамічність, відкритість, багатоаспектність, оперативність, комплектність,
науковість, доступність, релевантність, компактність), властивості суб’єктів (зацікавленість, поінформованість), показники (ємність
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дискети). Цей словотворчий формант виявляє
високу продуктивність, що цілком відповідає
загальній тенденції розвитку системи словотвору у спеціальній підмові – «спеціалізації…
продуктивних словотвірних моделей на вираження певних категорій понять» [4, 134].
Опредмечені назви якостей утворюються
за допомогою суфіксів -ин- та -от-, наприклад:
частота, повнота, глибина, товщина, новизна. У складі сучасної української документознавчої терміносистеми як самостійні терміни
такі лексичні одиниці не вживаються, а функціонують у структурі термінологічних словосполучень: частота використання, повнота
бібліографічного опису, глибина анотації, новизна інформації. Це пояснюється об’єктивною
причиною: такі іменники виконують роль визначника певних властивостей, позначуваних
іншим словом словосполучення.
Сучасна термінодеривація тяжіє до утворення складених найменувань на позначення
об’єктів, їхніх ознак і процесів. Визначальну
роль при їхньому творенні відіграють прикметники, оскільки вони є основними виразниками характеристики понять, предметів і явищ,
класифікують та диференціюють їх. Прикметники, що входять до складу українських
документознавчих термінів-словосполучень,
найчастіше творяться за словотвірними моделями: «основа іменника + суфікс -ов(ий)»:
бланковий, етикетковий, накладовий, обкладинковий, обсяговий, паперовий, онлайновий,
офлайновий, довідковий, звуковий службовий;
та «основа іменника + суфікс -н(ий)/-ічн(ий)»:
абзацний, афішний, газетний, електронний,
інтерактивний, ілюстраційний, коректурний, курсивний, нотний, офортний, офсетний, палітурний, поліграфічний, редакційний,
репродукційний, ротаційний, рубрикаційний,
титульний, трафаретний, форзацний, фотополімерний, фототипний. Кожна з цих номінацій означає «такий, що характеризується
якістю відповідно до значення мотивуючого
іменника». Більшість із наведених термінів
утворені від запозичених твірних основ. Поодинокі прикметники, які уточнюють значення родового поняття в словосполученні,
утворені за допомогою приєднання суфікса
-н- до твірної основи, що є прізвищем, наприклад: конгревне (тиснення) – від Б. Конгрев
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(B. Congreve) – прізвища англійського винахідника. Додаванням до іменникових твірних
основ (найчастіше запозичених) українського суфікса -ськ(ий) утворено низку відносних
прикметників: автографський, авторський,
громадсько-політичний, друкарський, літографський, редакторський, друкарський,
управлінський.
За цією моделлю утворено й деякі видавничі номінації від власних назв: від прізвища
винахідника спеціальної азбуки для сліпих людей Л. Брайля – назву особливого виду друку –
Брайлівський; від прізвища англійського власника папірні в Мейдстоні Ватмана – назва паперу – ватманський; від прізвища американського
бібліотекознавця Ч.Е. Кеттера (Сutter) – назву
умовного позначення прізвища автора видання
чи першого слова назви твору, яке складається
з першої літери прізвища (назви) і порядкового
номера цього прізвища (назви) за авторськими
таблицями – Кеттерівський знак. У сучасній
УДТ, проте, зовсім не використовується поширена в українській науково-технічній мові початку ХХ ст. модель від власних назв на зразок Брайлів друк. Ця модель творення термінів була витіснена протягом другої половини
ХХ ст. у зв’язку з вимушеним наслідуванням
УДТ російських словотвірних моделей. Загалом терміни, утворені від власних назв, нечисленні в сучасній УДТ.
Терміни, які вказують на місце здійснення дії, утворюються за допомогою суфіксів
-ищ(е), -льн(я), -н(я): сховище, читальня,
друкарня. Поодинокими є терміни з предметним значенням, утворені за допомогою суфікса -иц(я): книжкова полиця, глаголиця, кирилиця. З таким само предметним, об’єктним
значенням постають терміни, утворені за допомогою суфіксів -нок, -ок: малюнок, відбиток, список, додаток.
Для позначення сукупності творів певного автора або літератури про нього вживається суфікс -іан(а): Ленініана, Шевченкіана,
Франкіана; сукупності документів певної тематики – -ік(а): Росіка, Україніка; -ація: документація, пагінація, інформація.

Тур О.М.

Проблематичним питанням залишається
правомірність уживання активних дієприкметників, утворених від дієслів за допомогою
суфіксів -уч(ий), -юч(ий). Мовознавці вважають їх периферійними дієслівними похідними щодо морфологічної системи української
мови [9, 441]. Активні дієприкметники в українській мові мають обмежене коло вживання,
проте у фаховому мовленні документознавців трапляється такі терміни: узагальнююча
праця, записуючий пристрій, бібліографуюча
установа. Не можна не погодитися з думкою К.Г. Городенської, що в українській мові
є власні ресурси для творення активних дієприкметників [2, 13]. Отже, для вираження
призначення чого-небудь виконувати певну
активну дію, спрямовану на інший об’єкт, слід
вживати віддієслівні прикметники із суфіксом
-льн-, який приєднується до основ дієслів
недоконаного виду (засвідчувальні документи, записувальний пристрій); здатність чогонебудь виконувати активну дію, спрямовану
на щось, передають прикметники із суфіксом
-івн- (руйнівний). Пасивні дієприкметники у
терміносистемі документознавства утворюються за допомогою суфіксів -ен-, -н-: обґрунтовані рішення, установлений порядок.
Отже, суфіксація є одним з основних
способів утворення термінів документознавчої галузі. Характер суфіксальних дериватів
на позначення конкретних груп понять, використання при цьому однотипних (іменникових та дієслівних) основ свідчить про системність аналізованої термінології. Суфікси,
які беруть участь у термінотворенні, з одного
боку, формують дериваційні парадигми досліджуваних термінів, які належать до певної
поняттєвої категорії, з другого – виступають
своєрідними константами у структурах, утворених за їхньою допомогою. Особливо високу активність і регулярність в українській
термінології документознавства виявляють
суфікси, за допомогою яких утворюються
терміноодиниці таких тематичних груп, як
назви дій та процесів, властивостей.
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Теоретико-методологічні засади дослідження управління документацією, попри її
визначальну роль для вивчення цього напряму документознавства, на сьогоднішній день
недостатньо розроблені, що зумовлює необхідність звернення до цієї проблеми в даній
публікації.
Вивчення управління документацією на
етапі освоєння інформаційних технологій у
функціональному зрізі як складової частини
системи соціальних комунікацій підготовлене
тривалою історією розвитку документознавчої
думки та суміжних наук. Аналіз попередніх
досліджень системи управління документацією та суміжних напрямів науки про документ дозволяє виділити два підходи, що сформувалися в документознавстві – аналітикосумативний і системний [1, 11]. Вихідним
пунктом першого є погляд на документознавство як прикладну галузь архівознавства. Сутність аналітико-сумативного підходу полягає
в аналізі та розкритті функціонування системи
управління документацією в цілому або окремих її складових частин. Цей підхід дає можливість поглибленого вивчення та порівняння
стану окремих напрямів документознавчої діяльності. В межах аналітико-сумативного підходу проведено велику кількість переважно
локальних наукових розвідок, спрямованих на
дослідження питань документування й активізації використання документації, визначення специфіки окремих напрямів управління
документацією та удосконалення технологічних процесів.
Але аналітико-сумативний підхід у принципі не дає можливості вивчити всю складність системи управління документацією. Ця
думка підтверджується численними невдалими спробами дослідити в межах цього підходу
загальнотеоретичні питання розвитку системи
управління документацією. Суттєва обмеженість аналітико-сумативного підходу зумовлює
необхідність формування іншої парадигми, що
базується на евристичних можливостях системного підходу.
Можливості системного підходу в документознавстві та суміжних науках обґрунтовуються у працях В.В. Добровольської [1],
Є.О. Плєшкевича [7], М.С. Слободяника [11],
Ю.М. Столярова [14].

Добровольська В.В.

У розвитку системного підходу до вивчення управління документацією нами умовно виділяються чотири напрями. Перший передбачає вивчення з системних позицій, окремих елементів управління документацією, що
мають спільні властивості та функції. Другий
передбачає необхідність обґрунтовування доцільності вивчення управління документацією
як системи та виділення основних її елементів. Цей напрям характеризується необхідністю визначити структуру системи та характер
зв’язків між її елементами. Теоретичні засади
його реалізації закладені в докторських дисертаціях і монографіях Ю.М. Столярова [14] і
М.С. Слободяника [11]. Ю.М. Столяров визначив і теоретично обґрунтував родові елементи
структури бібліотеки, вивчив бінарні зв’язки
між ними, що дало змогу вченому проаналізувати сутність бібліотеки, здійснити її цілісне
теоретичне відображення як складної системи. Запропонований Ю.М. Столяровим підхід було розвинуто в численних дисертаціях
і публікаціях [14]. Проте в документознавстві
їх обмежує орієнтація на вивчення структури
управління документацією в статиці. Саме
тому, виникає об’єктивна необхідність розвитку наступного напряму, в якому управління документацією має вивчатися у функціональному зрізі як система, що знаходиться із зовнішнім середовищем у відносинах
взаємозв’язку та взаємовпливу. Саме такий
напрям, на нашу думку, дозволяє найбільш
повно дослідити еволюцію цієї системи.
Для обґрунтування теоретико-методичного апарату дослідження проаналізуємо властивості управління документацією як системи,
що розвивається, та різнопланові суперечності,
зумовлені тенденціями розвитку документознавства як системи вищого рівня. Є невідповідність між стрімким зростанням професійного знання, що зафіксоване в документній
формі, й обмеженими можливостями користувачів для його пошуку та освоєння. Цей процес «конфронтації» документованих знань та
їхніх потенціальних користувачів повинен визначати тенденції розвитку даної системи, що
у перспективі має забезпечити їхній синтез. Із
цим пов’язані суперечності між монодисциплінарністю досліджень, характерних для документознавства в минулому, і швидко зростаю-
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чою в наш час тенденцією до їхньої співпраці
з іншими науками. Ширший підхід до аналізу
проблеми дозволяє визначити суперечності
між диференціацією та інтеграцією системи
управління документацією як загальними тенденціями її розвитку.
Суттєвою є суперечність між необхідністю поєднання загальнонаукових та спеціальних документознавчих знань, які мають
об’єднуватися при дослідженні системи управління документацією. Кожна з цих суперечностей по-своєму важлива, дає змогу розглядати досліджувану систему в певному зрізі,
розуміти суттєві аспекти її функціонування.
Звісно, їхній перелік не є повним, адже вичерпати його практично неможливо, що пояснюється невичерпністю властивостей і відносин,
які виникають в управлінні документацією.
Але серед багатьох суперечностей, які характеризують цю систему на кожному етапі, слід
виділяти основні, що є джерелом її подальшого розвитку. Такою на сьогодні є суперечність
між управлінням документацією, значний потенціал якої поєднується з обмеженими комунікаційними можливостями, що потребує
прискореного розвитку електронної документації, управління якою базуються на принципово нових інформаційно-технологічних підвалинах.
Структурний підхід відображається в
роботах великої групи вчених, які розглядали структуру сучасного документознавства
[3-6; 10; 15]. Дослідники використовували і
функціональний підхід, зокрема, можливості
функціонального аналізу документознавства.
Повною мірою можливості функціонального
підходу продемонстровані у відомих монографіях Є.О. Плєшкевича [6] і М.С. Слободяника
[11]. Результати цих наукових розвідок виявляють документознавчі явища, що потребують подальшого теоретичного узагальнення.
На нашу думку, методологічні основи вивчення управління документацією можуть
бути розроблені на ґрунті сучасних підходів до
пізнання, сформованих на базі загальнонаукових категорій, до яких у філософії відносять
групу швидко поширюваних у різних галузях
знань фундаментальних понять дуже високої міри узагальнення. Йдеться про систему,
структуру, функцію, модель тощо. Пізнаваль-
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на функція цих категорій виявляється саме у
формуванні на їхній підставі відповідних загальнонаукових підходів – системного, структурного, функціонального, модельного тощо,
які потребують поширення в документознавчих дослідженнях. Розглянемо можливості цих
підходів для розробки методології дослідження системи управління документацією.
Почнемо з системного підходу. Згідно з
його центральною ідеєю, управління документацією має досліджуватись як система, виходячи з сутнісних рис, що становлять це поняття.
Серед завдань, що вирішуються за допомогою
цього підходу, одне з перших місць належить
визначенню типу системи. За типологічними
ознаками управління документацією належить
до великих систем і характеризується кількістю елементів і підсистем, завдань і функцій та
складністю поведінки внаслідок взаємодії великої кількості елементів [11].
Система управління документацією має
такі ознаки: багаторівневість, самоорганізацію, багатоцілевість, поліфункціональність,
самоорганізацію тощо. Найхарактернішою
системною рисою системи є те, що стосовно
зовнішнього середовища – управління, системи соціальних комунікацій тощо, управління документацією є цілісним об’єктом,
об’єднаним внутрішньою метою, що прагне до
принципового збереження та функціонування,
саме як органічна цілісність. Природно, що рівень організації системи в цілому не збігається з відповідним рівнем окремих підсистем та
елементів, більше того, між ними можуть виникнути прямі суперечності. Таке становище
логічно випливає з положення про те, що властивості системи не зводяться до суми властивостей її елементів. Отже, локальні цілі й завдання всіх підсистем та елементів керування
документацією повинні підпорядковуватися
меті й загальним інтересам системи в цілому.
Завдяки цьому, систему управління документацією з її елементами, можна вважати якісно
новим утворенням, порівняно з діловодством,
що набуває принципово нових властивостей,
відсутніх у окремих її частинах. Але така своєрідна система може виникнути лише внаслідок
взаємодії її певною мірою самостійних елементів. Рівень такої самостійності залежить
від природи системи і від конкретного аспекту
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її вивчення. Отже, системний підхід до управління документацією базується на діалектиці
цілого й частки та дає змогу їх конкретизувати
й розвивати, зважаючи на специфіку функціонування досліджуваного об’єкта в системі соціальних комунікацій.
Це зумовлює складність дослідження властивості системи та необхідність вирішення цього завдання шляхом поєднання пізнавальних
можливостей різних загальнонаукових підходів
[11]. Зокрема, системний підхід за своєю природою спричиняє необхідність аналізу управління
документацією з позицій структурного підходу.
Структуру слід розглядати як базову частину
системи, порядок оформлення в єдину систему
взаємозв’язаних її елементів. Тому ґрунтовне
дослідження системи управління документацією неможливе без поглибленого аналізу її
структури, та з’ясування порядку оформлення її
елементів у систему. Саме так Ю.М. Столяров
використовує пізнавальні можливості системноструктурного підходу [14]. Структурний підхід дає змогу аналізувати способи внутрішніх
зв’язків усіх структурних рівнів системи управління документацією та підрозділів, що задіяні в
цьому процесі, тобто її внутрішню організацію.
Слід відзначити, що система складається з різнопланових структур, сформованих за
різними ознаками. Це зумовлює необхідність
різностороннього аналізу, що спрямований на
розкриття взаємозв’язків і відносин між окремими її частинами.
У системі управління документацією
структура перебуває в динаміці та розвитку,
що спричинені як зовнішніми, так і внутрішніми факторами, що з часом приводить до зміни взаємодії елементів усіх структурних утворень. Це дає змогу привести її відповідно до
поточних і перспективних напрямів розвитку
процесу управління документацією.
Структурний підхід за пізнавальними
можливостями є логічним доповненням системного і, в свою чергу, органічно доповнюється функціональним. Зв’язок між цими
підходами зумовлений з їхнім співвідносним
характером. Адже будь-яка структура є не самоціллю, а умовою та засобом для реалізації
певних функцій. Послідовне використання
функціонального підходу дозволяє розглядати
взаємодію та взаємовплив досліджуваної сис-
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теми з управлінням організацією як із зовнішнім середовищем. Функціональність є однією з сутнісних сторін організації управління
документацією як соціальної системи. Серед
основних принципів функціонального підходу М.С. Слободяник виділяє: функціональний
взаємозв’язок, зворотні дії, нейтралізацію
дисфункцій, оптимізацію функцій, активізацію основних і позитивних функцій; актуалізацію функцій [11]. Саме на цих принципах,
які можна розглядати як сутнісні особливості цього підходу, може базуватися вивчення
управління документацією в зовнішньому середовищі та взаємодії зі спорідненими напрямами розвитку документознавства.
Функціональний підхід до дослідження
цієї системи дозволяє вивчати її одночасно у
двох взаємопов’язаних аспектах – як її функціонального впливу на управління організацією, так і навпаки.
Розкриття поняття функції є вихідним для
розуміння самої сутності цього підходу, що є
необхідною умовою для представлення управління документацією як комплексу функцій,
що достовірно відображають її діяльність.
Основними взаємопов’язаними та взаємодоповнюючими складовими частинами цього
підходу є функціональний аналіз і синтез. При
функціональному аналізі здійснюється свого
роду процес трансформації управління документацією в її абстрактну форму, що представлена у вигляді комплексу функцій. Мета
функціонального синтезу – розробити систему, здатну забезпечити максимально ефективну реалізацію виділених та упорядкованих
функцій управління документацією.
Функціональний підхід дозволяє не обмежуватися дослідженням функцій системи, а
й передбачати на цій основі характер їхнього
подальшого розвитку.
Отже, у документознавстві співіснують
різні загальнонаукові підходи до аналізу управління документацією. Це створює реальні передумови для дослідження комунікаційних засад
функціонування цієї системи. Для розв’язання
цього завдання необхідно використати можливості комунікаційного підходу.
Активізація дослідження системи соціальних комунікацій створила передумови для
формування комунікаційного підходу. Суть
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цього підходу полягає в тому, що при вивченні
будь-якого об’єкта, процесу чи явища у природі чи суспільстві, передусім досліджуються
найбільш характерні для них комунікаційні
аспекти, що визначають їхній стан і розвиток.
У межах цілісної теорії обґрунтовується
взаємодія трьох базових складових соціальних
комунікацій: соціальні структури, комунікаційні системи та засоби комунікацій [12; 13].
Взаємодія комунікаційного та системного підходів дозволяє вивчати управління
документацією як складну комунікаційноорієнтовану систему. Поєднання можливостей комунікаційного та структурного
підходів дає можливість для вивчення комунікаційної спрямованості структурних
елементів системи управління документацією. Інтеграція комунікаційного та функціонального підходів спрямована на вивчення
впливу зовнішнього середовища системи на
комунікаційні процеси.
Яскраво виражена соціально-комунікаційна
орієнтація системи управління документацією
дозволяє розглядати її на основі комунікаційного підходу як елемент складної комунікаційної
системи: управлінська діяльність → отримання нового управлінського знання → формування управлінського рішення → розповсюдження
цього рішення за неформальними каналами →
створення управлінського документа → кумуляція документів і включення їх в адміністративну комунікаційну систему → управління
документацією → користувач → процес службових комунікацій у документованій формі →
використання документа в системі управління
→ старіння документа → початок діяльності
та створення нового документа.
Поєднання пізнавальних можливостей
системного, структурного, функціонального
та комунікаційного підходів дозволило розробити спеціальну методику дослідження
системи управління документацією. Суть цієї
методики полягає в послідовному наближенні
від частки до цілого. Для зручності викладу
методика подана у вигляді послідовних кроків. Такий спосіб репрезентації методики розповсюджений у дослідженнях, присвячених
оптимізації складних систем.
Серед наук документально-комунікаційного циклу даний підхід апробований у мо-
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нографії М.С. Слободяника [11]. Зупинимося
на викладі розробленої методики докладніше.
Крок перший – генезис і розвиток дослідження проблеми управління документацією.
Аналізується сутність управління документацією. Для цього в комплексі простежуються сучасні проблеми розвитку документознавства в цілому й управління документацією зокрема, вивчається зміст базових міжнародного та національного стандартів. Приділена увага Європейській специфікації MoReg,
яка є базовою для подальшої організації робіт
з управління електронною документацією.
Прогнозуються зміни, що мають відбутися в
управлінні документацією під впливом освоєння інформаційних технологій.
Крок другий – репрезентація теоретикометодологічних засад дослідження.
Для цього основна увага приділяється
загальнонауковим методам дослідження, що
базуються на пізнавальних можливостях наукових підходів, що сформовані на основі категорій: система, функції, структура, модель.
Викладена суть кожного з цих підходів та
можливості їхнього використання у поєднанні з комунікаційним підходом для дослідження системи управління документацією.
Крок третій – розробка системнофункціональної моделі управління документацією.
Вона базується на результатах аналізу
системи управління документацією як складної системи. Визначаються основні елементи
моделі та зв’язки між ними. Аналізуються бінарні зв’язки між елементами моделі.
Крок четвертий – побудова спеціалізованої системно-комунікаційної моделі керування
документацією.
Обґрунтовуються елементи, що входять до
цієї моделі, і зв’язки, що виникають між цими
елементами. Першочергова увага також приділяється аналізу бінарних зв’язків. Аналізується
специфіка використання обох варіантів моделі.
Крок п’ятий – вивчення динаміки змін комунікаційних потреб менеджерів.
Встановлюється постійна та динамічна
складові комунікаційних потреб. Зміст динамічної складової визначається шляхом аналізу
змін, що відбуваються у світовому професійному середовищі.
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Крок шостий – обґрунтування стратегічних засад удосконалення процесів управління документацією.
З’ясовуються базові складові розробки
стратегії та їхній вплив на подальший розвиток процесів управління документацією.
Крок сьомий – розробка стратегічного
плану вдосконалення процесів управління документацією та аналіз можливості його реалізації.
Стратегічний план будується шляхом визначення місії та декомпозиції цілей системи
й обґрунтування на цій основі комплексу завдань, які розвивають основні елементи запропонованих нами моделей. Визначаються
основні напрями реалізації запропонованого
стратегічного плану та можливості його реалізації в органах управління.
Крок восьмий – обґрунтування пріоритетних напрямів управління електронною до-

кументацією на основі її комплексного аналізу
впродовж життєвого циклу документа.
Для цього аналізується організація та
технологія функціонування електронної документації в органах управління. Розкриваються зміни, що відбуваються в комунікаційній структурі управління документацією під
впливом новітніх технологій.
Розроблена крокова методика відповідає меті та завданням дослідження й сприяє планомірній роботі з вивчення системи
управління документацією й обґрунтуванню
можливості його вдосконалення в сучасному
інформаційно-комунікаційному середовищі.
Визначальна роль у реалізації цієї методики належить модельному підходу, який потребує окремого розгляду.
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ІСТОРІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА
ҐРОДСЬКИХ УСТАНОВ ГАЛИЧИНИ У ХV – ХVІІІ СТОЛІТТЯХ
У статті висвітлено організацію діловодства у канцеляріях ґродських судів, які існували на
території західноукраїнських земель у ХV – ХVІІІ ст., а також подано види й особливості оформлення
документів, які створювалися в процесі їхньої діяльності.
Ключові слова: ґродські суди, фортеця, канцелярія, діловодство, документ, судові справи, писар.
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PERFORMANCE HISTORY AND ORGANIZATION PAPERWORK
INSTITUTIONS GRODZKA GALICIA XV – XVIII CENTURY
The article deals with organization of ofce management at the ofces of Hrodsky courts that existed on
the territory of Western Ukraine in the 15th - 18th centuries. Types and peculiarities of drawing up documents
that were created at the courts are demonstrated.
Keywords: hrodsky courts, fortress, ofce, ofce work, document, legal proceedings, ofce clerk.

Ґродські і земські установи – це судовоадміністративні інституції Галичини, які
функціонували з ХV по ХVІІІ ст. Вони були
створені на західноукраїнських землях, які
увійшли до складу Речі Посполитої, де були
утворені Руське (1434 р.) та Белзьке воєводства (1462 р.).
У наукових працях українських і польських дослідників історія функціонування
та діяльність земських і ґродських установ
відображена в окремих аспектах, і більшою
мірою висвітлені їхні структура, розташування та персональний склад. Наявний науковий
доробок відображає джерелознавчий аналіз
документів, які створювалися відповідними
установами. Натомість проблема організації
діловодства, створення та різновиди документів проаналізована епізодично, що підсилює
актуальність проблеми як складової історії
вітчизняного діловодства. Праці дослідників
ХХ – початку ХХ ст. – І. Лаппо [9], Н. Врадій
[2], Я. Дашкевича [3], О. Купичинського [5-7],
М. Крикун і О. Піддубняка [8] дають певне
уявлення про ґродські та земські суди, про їхні
види та важливість як історичних джерел.
Багатою на дослідження правових і судових установ Польського королівства і Литов-

ського князівства є польська історіографія, яка
найбільш яскраво представлена у ґрунтовних
працях П. Домбковського [23-32], Я. Лосовського [33], О. Бальцера [22].
Матеріали про склад і функціонування судових інституцій, актові документи (ґродські
та земські книги) Волині, Надніпрянщини та
Поділля зібрано у працях дослідників нашого часу В. Поліщук [10, 11], Н. Яковенко [21],
Н. Старченко [18], І. Ворончук [1].
Стаття П. Кулаковського розкриває особливості впровадження польської судової системи на території Чернігівського воєводства
1635-1648 рр. У статті детально описується
діяльність, особовий склад і структура підкоморських, ґродських та земських судів. Однак
недостатньо уваги приділено питанню організації діловодства при судах [4].
Особливості роботи ґродських установ (судів) досліджувалися і в розрізі аналізу наявного документального масиву з точки зору викладеного у документі змісту, розкриваючи таким
чином конкретну дослідницьку тему. Серед
таких праць варто назвати статтю І. Смутка, в
якій проаналізовано ґродські й земські акти як
джерела XVI – XVIII ст. до історії українських
шляхетських родин Перемишльської землі. Ав© Юрченко В.О.
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тором охарактеризовано групи документації за
змістово-видовими ознаками (описано акти судового та майнового характеру, а також згадано
традиції творення формуляра актів) [17].
Метою даної статті є аналіз і систематизація матеріалу про ґродські установи, історію функціонування ґродських канцелярій і
особливості організації діловодства в них.
Одним із найперших ґродських судів Галичини був Сяноцький ґродський суд. Роком
його засування, як установи, є 1435 р. А найдавніші судові документи вже були ним створені 1425 р. [15].
Від ХVІ ст. значення ґродських («замкових») судів почало зростати. Місцем їхнього
знаходження були замки та фортеці. Звідси
походить і назва, від слова ґрод – фортеця. На
початку свого заснування ґродські суди функціонували майже в кожному повіті. Не було
яродських судів у Переворському і Коломийському повітах Руського воєводства. У таких
містах як Городок, Коломия, Стрий і Самбір
вони діяли кілька років [12].
На кінець XVI – XVIII ст. гродські суди діяли на території Руського воєводства: на Галицькій землі – у м. Галич (Галицький ґродський
суд), Львівській землі – у Львові (Львівський
гродський суд), Жидачові (Жидачівський ґродський суд), Городку (Городоцький ґродський
суд), Самборі (Самбірський ґродський суд), на
Перемишльській землі – у Перемишлі (Перемишльський ґродський суд) і Переворську, на
Сяноцькій землі – у Сяноку (Сяноцький ґродський суд), на Галицькій землі – у м. Теребовлі
(Теребовлянський ґродський суд); на території Белзького воєводства: у м. Белзі (Белзький
ґродський суд), на Белзькій землі – у м. Буську
(Буський ґродський суд).
До компетенції ґродських судів належав
розгляд справ кримінального характеру, прописаних у так званих чотирьох старостинських параграфах («старостинські артикули»,
«старостинські статті»): напад на шляхту
(шляхетський дім), крадіжка, вбивство, зґвалтування жінки, а також справи про селянутікачів (слуг і підданих). Це були справи негайного розгляду [19, 170; 20, 59-60].
У ХVІІІ ст. ґродські суди розширили свої
компетенції та почали розглядати справи різного характеру: про неправильні записи до
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актових книг, допомогу вигнанцям та ін. Очолювали ґродські суди – старости. Їхні засідання
тривали до шести тижнів під керівництвом старости чи підстарости («роки старостинські») і
до двох тижнів – під керівництвом заступника
старости («роки скаргові»). На засіданнях, які
проходили під керівництвом старости, розглядалися карні справи, а на засіданнях, якими керували заступники старости – цивільні та дрібні карні справи [12].
До складу ґродської канцелярії у ХV –
ХVІ ст. входив головний писар та кілька підписників. Обов’язки ґродського писаря могли
виконувати не тільки посадовці, а й окремі грамотні люди. Так було у Сяноцькому ґродському суді, коли в ХV ст. ґродським писарем був
міський писар Яків (1439 р.), капелан Миколай
(1459 р.) та ін. На початковому етапі своєї діяльності обсяги розглянутих справ у суді були
невеликими. Підтвердженням того є факт, що в
ХV ст. у суді сформувалося лише 4 ґродських
книги. А у зв’язку з тим, що у ХVІ ст. компетенція ґродських судів розширилася і вони
отримали право «вічистості» або «вічності»
(надання документам, які реєструвалися у суді
в актову книгу юридичної сили), обсяги судочинства, зокрема, Сяноцького ґродського суду,
теж збільшилися. Як наслідок, збільшився обсяг документів, які вносилися до ґродських
книг за диференційованим принципом. Відомо, що умови зберігання документів у замках
були поганими. Дослідники відзначають, що
писарі до ведення ґродських книг ставилися не
завжди відповідально. Через це записані дані у
них втрачалися. Також псувалися відомості від
поганих умов зберігання (підвищена вологість
приміщення, пліснява) [15].
Писар міг заміщати ґродського суддю та
виконувати його функції, а керівником канцелярії на той час ставав регент. За описом І. Сварника, першим регентом канцелярії Белзького
ґродського суду 1610 р. був Самуель Барзиковський. Ґродські книги Белзького ґродського
суду зберігалися в замку в скринях, закритих
і опечатаних встановленим порядком. Автор
також вказує на недбалість писарів щодо ведення ґродських книг. 1658 р. при проведенні
ревізії було встановлено низку порушень, зумовлених відсутністю чималої кількості чистових книг та їхньої цілісності. З ґродського
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архіву працівники канцелярії крали деякі документи або й навіть книги та скрині, де вони
зберігалися (такі випадки були зафіксовані у
1659, 1670, 1676, 1678, 1727 рр. і пізніше).
Регенти в канцелярії працювали тривалий
час. Наприклад, останній ґродський регент
Белзького ґродського суду Теодор Ходаковський працював у канцелярії майже тридцять
років [12].
Маємо інформацію про персональний
склад канцелярії Жидачівського ґродського
суду, який 1728 р. становив 12 осіб. За описом
1738 р., канцелярія розташовувалася в окремому будинку, в якому жив і сам регент. Він мав
дві кімнати, спальні, пекарні та комори. Стан
будівлі був незадовільним. В усіх приміщеннях
були старі вікна, заклеєні папером і забиті гонтою, старі дах і печі [13; 32].
Можемо також скласти уявлення про
приміщення ґродських канцелярій з опису будинків, де розташовувався Теребовлянський
ґродський суд у середині ХVІІІ ст. У будівництві приміщення для канцелярії інколи брали
участь і самі регенти. Так було у випадку, коли
старий будинок Теребовлянської ґродської
канцелярії зруйнувався, і регентом Скужевським за власні кошті 1748 р. було збудовано
новий будинок канцелярії. За даними ревізії,
проведеної 1753 р., відомо, що він був побудований із «прусського муру» та огороджений. Будівля мала три кімнати і сіни. Кожна
кімната використовувалася за призначенням:
велика – для індуцентів; у меншій працював
сусцептант. Окремо одна невелика кімната використовувалася для відпочинку сусцептанта.
У окремому будинку Теребовлянського замку
розташовувався архів. Незважаючи на належне
оснащення приміщення архіву, стан документів був поганим. Велика кількість документів
була не підшита, частина документів зіпсувалася від вологи, а деякі були відсутні взагалі.
Приміщення архіву мало чотири кімнати, облаштовані шафами, столами й лавами. Підлога викладена камінням чи дубовими дошками, двері
були невеликими, але міцними. Тому архів був
захищений від пограбувань і пожеж [16; 29].
Перемишлянський ґродський суд уперше
згадується 1462 р., писарем якого у ті роки
був Іван Кобилянський. У цьому суді відомі
факти покарання канцеляристів, які недобро-
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совісно виконували свою роботу: підписка
С. Курдвановського звільнили з посади; підписка С. Ямінського засудили до страти за
зроблені ним виправлення в книгах, хоча він
був помилуваний королем; регента Л. Клечинського засудили до вигнання.
Інколи писарі скаржилися на те, що в
канцелярії не вистачало необхідного приладдя. 1642 р. писар П. Мнішек вказував на те,
що багато ґродських книг були без палітурок,
а лише загорнуті в полотно. Інколи сеймики
виділяли кошти для ремонтування книг. Так
було 1685 і 1699 рр., коли на ремонт книг у
Перемишлянському ґродському суді було виділено 600 і 2000 зол. 1683 р. сеймик висунув
звинувачення керівникам канцелярії в тому,
що кадри набиралися з низьким моральним
рівнем. Працівники канцелярії часто порушували дисципліну (влаштовували бійки) та
витрачали кошти канцелярії на свої потреби
(розпуста та п’янство) [14; 23].
Ще одним доказом вини писарів і канцеляристів неналежного зберігання актів є те,
що багато книг Теребовлянського ґродського
суду велися не систематично, всі вони були
без обгортки. Додавалася ще проблема того,
що посада писаря (регента) не завжди була
зайнятою. Наприклад, 1685 р. у Теребовлянському ґродському суді вів книги пробощ костьолу Зглобицький [16].
Основний принцип роботи ґродських
канцелярій полягав у тому, що вони приймали
різні документи, надаючи їм юридичної сили
(так звані «вписи»). До них відносилися королівські привілеї, постанови органів влади,
скарги, акти купівлі-продажу, угоди, заповіти
тощо. Проведений підписниками дослівний
впис документа називався облятою [22, 306].
Від ХVІ ст. в канцеляріях ґродських судів
діяв принцип так званого «подвійного діловодства». Він передбачав запис головного змісту
справи в чорнову книгу (книгу протоколів), що
здійснювалося в присутності зацікавленої сторони. Такий процес запису називали сусцептою,
а того, хто його робив – сусцептантами [22, 301].
Потім цей запис іншим працівником канцелярії
переносився до чистових книг, які називалися
індуктами. Оригінали документів сторін, зацікавлених у судовому процесі, формувалися
у фасцикул (в’язки) і вже не мали юридичної
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Документи діловодства ґродських судів посили. Поєднання етапів індукції й сусцепти називалося інгросацією (вписом у книги). Для ділялися на такі види: протоколи (чорновики,
ведення протоколів використовували зошити із які записувалися в присутності заявника); іншести аркушів – секстерни, які нумерувалися. дукти (записи на чистову); фасцикули індукоВ зошиті на обмежений термін могли залишати ваних і неіндукованих документів (зібрання довільне місце для необхідного документа, який кументів, вписаних і таких, що не були вписані
подавався не одразу. На залишеному чистому в чистові книги); реєстри (заголовки до актових
аркуші зошита писали слово vacuura, що озна- книг); індекси (довідкові покажчики до книг і
чало заборону вписувати інший документ [12]. фасцикул за змістом, іменним списком і геограКласифікація книг ґродських судів за фічною належністю). Протоколи й індукти – це
І.І. Сварником передбачає виділення кіль- актові книги, які поділялися на види, залежно від
кох груп і підгруп. Першу групу становлять змісту вписаного документа. До першої групи
книги вписів – libri inscriptionum (donationum, належали книги із записами публічних і приватrecognitionum, resignationum), до яких вписува- них правових актів, книги інскрипцій (контраклися некарні цивільні справи: різні угоди, контр- ти про нерухоме майно), реляції (повідомлення,
акти на нерухоме майно; книги донесень – libri донесення), облят (копії офіційних документів,
relationum, до них вносилися всі інші вписи які заносилися до книг), маніфестації (заяви,
різної форми та документи публічного харак- протести), книги протоколів, повноважень, притеру. У деяких гродах видозмінної цього виду сяг. Другу групу становили судові книги – книги
книг були книги облят – libri oblatorum (до- протоколів, кримінальних справ і слідств, книги
слівних копій документів), книги заяв і протес- рішень суду. У практиці деяких судів застосовутів (libri manifestationum), книги повноважень валося ведення окремих книг скарг дрібних су(prothocollon plenipotentarum) та книги присяг дових справ [20, 59-60].
Таким чином, із наведених і проаналізо(prothocollon juramentorum). До другої групи входять судові книги – книги протоколів судового ваних фактів особливостей роботи ґродських
слідства (acta (libri) inquisitionum); книги декре- установ Руського і Белзького воєводств можна
тів (libri decretorum), у які вносилися постанови дійти висновків, що рівень організації роботи
суду; книги скарг, позовів (libri querellarum); реє- ґродських судів (канцелярій) був невисоким і
стри справ (regestra causarum), з виділенням інко- потребував удосконалення умов праці та вили окремо реєстрів справ заарештованих (regestra конавчої дисципліни канцеляристів. Матеріcausarum arrestatarum), реєстрів штрафів і оплат али діловодства ґродських судів мали вигляд
(regestra poenalium) та ін. Третю групу форму- актових книг, фасцикулів, реєтрів справ та
ють допоміжні книги, право заведення яких на- індексів. Ґродські суди припинили своє існудавалося конкретному суду. До них відносилися вання лише 1783 р., у зв’язку реформуванням
сумарії (seriaria) – книги, в які вносився перелік судової системи австрійським урядом. Їхні
окремих записів донесень, копій позовів тощо; функції перейняли шляхетські суди, а докуферіарії (feriaria) – книги, в які вписували перелік менти були зібрані та впорядковані 1784 р. в
виданих витягів; сігіллярії (sigillaria) – застосову- Архіві ґродських і земських актів у Львові.
вали для реєстрації оплат за печатку (засвідчення
документа (витягу)) [12].
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ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення функціонування органів державної
влади. Проаналізовано основи інформаційного забезпечення функцій управління. Визначено завдання,
форми та методи з інформаційного забезпечення управлінської діяльності.
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SOME ASPECTS OF INFORMATION PROVISION
GOVERNANCE IN MODERN CONDITIONS
The article deals with the issue of information provision of state authorities. Analyzed the foundations of
information support management functions. Outstanding tasks, forms and methods of information provision
management activities.
Keywords: information security, governance, categories of information, analysis and consolidated
information.

Міжнародне співтовариство вступило в
епоху формування нового світового порядку,
що характеризується боротьбою ключових
світових гравців за розширення сфер політичного впливу та розподіл ринків енергоресурсів. Транснаціональні системи зв’язків і відносин, що розвиваються в різних сферах життя,
створюють нові спільності й інститути. Взаємодія, взаємопроникнення, взаємозалежність
національних інститутів починають набувати
інтенсивного й органічного характеру.
Рівень планетарної цивілізації визначається стрімким зростанням ролі інформації
в суспільних відносинах, а сама інформація
починає займати провідне місце та відіграє в
житті людей величезну роль.
Саме на основі володіння інформацією
про всілякі процеси і явища можна ефективно
й оптимально будувати державне управлін© Григор’єв В.І.

ня. Інформація є стратегічним національним
ресурсом, який відіграє дедалі більшу роль
у системі державного управління. У суспільстві спостерігається перерозподіл реальної
влади – від традиційних структур до центрів
управління інформаційними потоками. За науковими висновками, рівень інформаційного
забезпечення державних органів влади значною мірою впливає на розвиток економіки
та політичне становище в країні.
На думку фахівців, прогрес людства у
сфері інформаційної діяльності проявився у
скороченні часу на передачу, обробку повідомлень і підготовку інформації для прийняття
управлінських рішень і нерозривно пов’язаний
з інтенсифікацією інформаційних процесів.
Інформаційна діяльність, яка проявляється у
зниженні вартості обробки та передачі повідомлень, створює умови для кращої організації
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матеріального виробництва та життєдіяльності суспільства в цілому [2].
Чим складніша система об’єктивного світу, тим складніші й різноманітніші ті види інформації, які потрібні для досягнення цілей у
вирішенні завдань державного управління.
Останнє ж неможливе без обробки циркулюючих інформаційних потоків. Більше того,
сутність управління і полягає в прийнятті оптимальних рішень на підставі наявної інформації.
Таким чином, управління в системах будь-якої
природи має інформаційний характер.
Діалектичний зв’язок інформації й управління виявляється не лише в безпосередньому її використанні для управління системою,
а й у появі інформації в результаті відхилення
деяких параметрів від припустимих меж. При
цьому інформація виступає ніби у двох вимірах, а саме – у вигляді певного змісту, замкненого у відповідну форму.
Унікальним феноменом в інформаційних
процесах є знання, яке, з одного боку, ніби є
складовою інформації, а з другого – цілком
не залежить від неї. Знання характеризують
об’єкт з погляду статики інформаційного процесу, а інформація – його динаміку.
При цьому знання формуються шляхом
перероблення (систематизації, аналізу тощо)
деяких змістовних інформаційних фрагментів.
Окремим підкласом соціальної інформації є інформація спеціальна (професійна), яка суттєва
в межах певних формальних соціальних груп.
Вона має чисто професійний характер. Потреба в ній індивіда детермінується належністю
до тієї чи іншої формальної структури. Намагання отримати такі відомості усвідомлюється
як потреба володіти апріорним інформаційним
масивом для вироблення алгоритму прийняття
рішення у професійній діяльності.
За останні роки в органах державного
управління спостерігається значне зростання
обсягу використовуваної інформації та потоку управлінських документів, розширення всього діловодства. При цьому кількість
підготовлених документів і зібраної інформації інколи значно більша за необхідну для
процесів управління. Водночас відчувається
брак інформації, яка має забезпечувати аналіз нових тенденцій і розв’язування суперечностей.
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У сучасному світі інформація є стратегічним національним ресурсом, який відіграє
дедалі більшу роль.
В органах влади виникає необхідність постійно збирати різноманітну інформацію про
життєдіяльність регіонів, щоб оцінювати потреби та задовольняти їх і в даний момент, і в майбутньому. При цьому варто охоплювати як фактичні проблеми і потреби, так і потенційні. Збір
інформації – складний процес, що спирається як
на традиційні, так і на нетрадиційні методи.
Практично в усіх державних структурах
забезпечується інформаційна підтримка поточної роботи з використанням персональних
комп’ютерів із набором типових програмних
продуктів. Більшість органів застосовують
локальні обчислювальні мережі.
Володіння достовірною й актуальною
інформацією поряд з умінням ефективно використовувати адекватні методи її збирання,
аналізу і надання є основою успішної діяльності державних органів будь-якого рівня.
Суб’єкт державного управління, виробляючи управлінські рішення, передає їх об’єкту
управління, оформлюючи інформацію у вигляді організаційно-розпорядчих документів
(положень, інструкцій, правил, наказів, постанов, рішень і т. ін.). Часто для одержання
ефективного результату в процесі управління
необхідна як усна, так і письмова взаємодія
між суб’єктом і об’єктом, однак для більшості процесів управління важлива наявність інформації, закріпленої на матеріальному носії.
Таким чином, результат управління залежить від того, наскільки продумано, систематично та професійно відбувається інформаційна взаємодія між суб’єктом і об’єктом
управління.
Інформаційну складову управлінської праці становить збирання, зберігання, опрацювання і передача інформації. Через органи управління проходить велика за обсягом, різноманітністю та динамікою інформація. Визначення
поняття інформаційне забезпечення наведені в
різних наукових джерелах, висвітлюють мету
інформаційного забезпечення, його об’єкт, засоби здійснення, процесуально-діяльнісну та
інформаційно-ресурсну складові:
– інформаційне забезпечення – сукупність процесів з підготовки та надання спеці-
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ально підготовленої інформації для вирішення управлінських, наукових, технічних та інших завдань у відповідності з етапами їхнього
розв’язування [5];
– інформаційне забезпечення – комплекс
методів і засобів документаційного, фактографічного та концептографічного обслуговування, використовуваних для задоволення
інформаційних потреб у конкретній науковотехнічній ситуації або у вирішенні управлінських завдань [6];
– інформаційне забезпечення управління – це організація цілеспрямованих масивів інформації й інформаційних потоків, яка
включає збирання, зберігання, опрацювання
та передавання інформації (в т. ч. і з використанням комп’ютерних інформаційних систем)
з метою аналізу одержаних результатів для
підготовки, обґрунтування та прийняття управлінських рішень органами управління [7].
Мета інформаційного забезпечення полягає в тому, щоб на базі зібраних початкових
даних отримати оброблену, узагальнену інформацію, яка має стати основою для прийняття
управлінських рішень. Досягнення цієї мети
здійснюється шляхом збирання первинної інформації, її зберігання, розподілу між структурними підрозділами відповідних служб та їхніми працівниками, підготовки до переробки,
власне переробки, надання її органу управління
в переробленому вигляді, аналізу, забезпечення
прямих і зворотних зв’язків у її циркуляції, організації документообігу тощо [8].
Найпоширенішими джерелами отримання інформації є: офіційні видання органів
державної влади, статистичні дані, засоби масової інформації, бібліотечні фонди, різноманітні інформаційно-довідкові електронні системи, зокрема нормативно-правові, спеціальні соціологічні опитування (на замовлення),
професійні консультації та експертизи. Для
обґрунтованого формулювання певних висновків необхідно також забезпечити систематичне довгострокове відстеження інформації
з альтернативних джерел [8].
Очевидно, що організація інформаційної
діяльності й інформаційного забезпечення
управління є самостійним видом діяльності,
а інформаційні підрозділи, будучи функціонально включеними до відповідних організа-
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ційних структур, виконують специфічні функції управління інформаційною діяльністю,
системного аналізу інформаційних потоків і
застосування методів інформаційної логістики до руху цих потоків як усередині організації, так і стосовно зовнішнього середовища.
Управлінську інформацію можна умовно
поділити на три категорії [4]:
– інформація стратегічного планування
дозволяє вищому керівництву приймати рішення з установлення довготермінових цілей,
накопичення ресурсів для досягнення цих
цілей і формулювати політику їхнього досягнення (може містити перспективні оцінки,
прогнози і тенденції);
– контрольна управлінська інформація
використовується для координації різних підконтрольних їм дій, приведення ресурсів у
відповідність із завданнями і розробки оперативних планів;
– оперативна інформація допомагає виконувати звичайні повсякденні операції.
Процеси підготовки й ухвалення ефективних рішень щодо підготовки та реалізації охоронного заходу стають життєво важливими.
При цьому якість управлінських рішень у рамках управління істотно залежить від глибини
розуміння ситуації та можливих альтернативних підходів до рішення численних проблем,
серед яких виділяють таки основні, як [9]:
– внутрішньополітичну обстановку в
Україні та на території регіону;
– стан внутрішньої стабільності конкретного регіону;
– міжнародні, міжнаціональні та державні конфлікти, в яких бере участь країна або
регіон, або ймовірність втягування їх у такі
конфлікти;
– політичний клімат, включаючи терористичну активність, головні політичні партії,
їхні взаємини, популярність проведеної в регіоні політики;
– ступінь корумпованості місцевих органів влади;
– економічне становище регіону та його
вплив на політичний клімат країни в цілому.
Дослідження, аналіз і прогноз функціонування та розвитку таких складних і слабоформалізованих систем, якими є взаємопов’язані
комплекси соціальної, економічної та суспільно-
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політичної сфер життєдіяльності регіонів, не
може проводитися на основі інтуїтивних уявлень
органів управління про кінцевий результат.
Усе це приводить до зростання розуміння
значущості інформаційної й аналітичної діяльності. У зв’язку з цим створюються відповідні аналітичні підрозділи, удосконалюється
їхнє організаційне та методичне забезпечення,
поліпшується матеріально-технічна база.
Надання особі, що приймає рішення, аналітичного продукту, який є не просто впорядкованим набором окремих фрагментів проблемної галузі, а цілісною картиною, що відображає
об’єкт управління у зручному для сприйняття
ракурсі, містить пропозиції варіантів альтернативної поведінки і можливих наслідків, дає
можливість сприймати об’єкт у його динаміці.
Від якості інформаційного забезпечення багато в чому залежить функціонування
не лише таких загальних об’єктів як держава, суспільство, народ, а й будь-якого іншого
об’єкта, меншого за масштабом значення – недержавна юридична особа, громадянин та ін.
Основним напрямком завдань, притаманних органу державного управління, є документаційне забезпечення управління. Рішення
будь-якого з них передбачає проведення великого обсягу типових робіт, які включають [4]:
– опрацювання вхідної та вихідної інформації: читання і відповіді на листи (як
електронні, так і звичайні), написання звітів,
циркулярів та іншої документації, яка може
містити також малюнки і діаграми;
– збирання і подальший аналіз деяких
даних, наприклад, звітності за певні періоди
часу за різними підрозділами або організаціями, яка задовольняє різні критерії відбору;
– збереження інформації, яка надійшла,
забезпечення швидкого доступу до неї і пошук
необхідної у даний момент інформації.
Відповідне місце у реалізації функцій
державного управління займає інформаційноаналітична діяльність.
В організаційно-діяльнісному плані аналітика протягом багатьох віків латентно розвивалася у владних структурах, і лише у наш
час у результаті процесів інституалізації сформувалися аналітичні служби, відділи, посади,
до кола завдань яких входили збирання, аналіз
інформації та вироблення варіантів управлін-
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ських рішень (сценаріїв). Уже сьогодні можна
констатувати зростання ролі в суспільстві й
державі державно-управлінської аналітики.
Дослідники Л.В. Князєва і Є.П. Тавокін
стверджують, що інформаційно-аналітичні
структури повинні забезпечувати можливість:
а) одержання регулярної аналітичної й
оглядової інформації з найважливіших аспектів зовнішнього управлінського середовища;
б) підготовки аналітичних і прогнозних
матеріалів з актуальних проблем стану й розвитку управлінського об’єкта;
в) розробки ситуаційних моделей вирішення перспективних проблем;
г) оперативного одержання оптимального
обсягу інформації в непередбачених і надзвичайних ситуаціях [3].
Інформаційно-аналітичні структури покликані моделювати соціологічні аспекти,
здійснювати прогнозування, аналітичний моніторинг не тільки явних поточних проблем, а
й виявляти проблемні ситуації, проводити ситуаційний аналіз і вирішувати інші завдання
соціального, політичного, моніторингу [10].
У загальному плані інформаційно-аналітична діяльність визначається як сукупність
процесів збору, аналізу, синтезу, перетворення,
зберігання, пошуку та розповсюдження інформації, систематично здійснюваних різними організаціями. Своєрідним продуктом діяльності
ІАД є консолідована інформація [11].
Головна мета інформаційно-аналітичного
забезпеченняполягаєу вирішенніінформаційноаналітичними засобами не лише проблем захисту від загроз, що виникають, а, насамперед,
завчасному викритті та попередженні суб’єкта
управління про причини та умови, що можуть
сприяти виникненню ранніх ознак цих загроз,
а саме: ризиків, небезпек і викликів.
Із точки зору «державно-управлінської
аналітики», визначені такі процеси, що визначають сутність аналітики [1]:
1) процес аналізу цілей управління та формування завдань інформаційно-аналітичної
роботи;
2) процес адаптивного управління збором
інформації для вирішення управлінських завдань в умовах ситуації, що змінюється;
3) процес аналізу та оцінювання отриманої інформації в контексті цілей управління,
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визначення сутності процесів та явищ, що
спостерігаються;
4) процес побудови моделі предметної
галузі дослідження, об’єкта дослідження та
середи його функціонування, перевірка адекватності моделі та її корекція;
5) процес планування та проведення модельних експериментів;
6) процес синтезу нового знання (інтерпретація результатів, прогнозування тощо), що
потрібне для вирішення завдань управління;
7) процес доведення результатів аналітичної роботи (нового знання) до суб’єкта управління (структури або особи, що приймає рішення).
Консолідована інформація є суспільним
знанням, яке спеціально відібране, проаналізоване, просинтезоване, оцінене, реструктуризоване та видозмінене з метою придатності для
безпосереднього вирішення проблем і задово-

лення інформаційних потреб окремих осіб або
груп користувачів інформації, які по-іншому не
мали б прямого доступу до цих знань і не могли б їх ефективно використовувати, тому, що
вони розсіяні по багатьох документах і важкодоступні у своїй оригінальній формі.
Таким чином, ціль інформаційного забезпечення полягає в тому, щоб особа, яка приймає рішення, мала у своєму розпорядженні
необхідний і достатній обсяг інформації у вигляді інформаційних одиниць (повідомлень,
довідок, розрахунків, схем, діаграм тощо) та
максимально можливих варіантів вирішення
проблеми (пропозицій, порад чи рекомендацій) з оцінкою реально прогнозованих як позитивних, так і негативних наслідків.
Проте, основою цих усіх структур є людина – інформаційний співробітник і фахівецьаналітик.

Використані джерела
1. Сурмін Ю.П. Аналітика державного управління: сутність і тенденції розвитку / Ю.П. Сурмін. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej5/txts/06sypdsv.htm/. – Загол. з екрана.
2. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : навч. посібник / С.П. Кулицький. – К. : МАУП. 2002. – 224 с.
3. Князева Л.В. Информационно-аналитическое обеспечение социального управления / Л.В. Князева, Е.П. Тавокин // Социология власти. – 2005. – № 4. – С. 5-22.
4. Матвієнко O.B. Основи інформаційного менеджменту : навч. посібник / О.В. Матвієнко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с.
5. Воройский Ф.С. Информатика: Новый систематизированный толковый словарь-справочник (Введение в
современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах и фактах). – 3-е изд., перераб. и
доп / Ф.С. Воройский. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 760 с.
6. Толковый словарь по основам информационной деятельности ; под ред. проф. Н.Н. Ермошенко ; Укр. акад.
информатики. Укр. ин-т науч.-техн. й экон. информ. – К. : 1995. – 249 с.
7. Закупень Т.В. Об информационном обеспечении управленческой деятельности госструктур / Т.В. Закупень
// НТИ. Сер. 1. – 1997. – № 8. – С.12-18.
8. Державне управління : словник-довідник / уклад. : В.Д. Бакуменко та ін.; за заг. ред. В.М. Князева, В.Д. Бакуменка. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.
9. Антонова O.B. Інформаційно-аналітична сфера державно-управлінської діяльності на місцевому рівні:
структура та функції [Електронний ресурс] / О.В. Антонова, В.М. Дрешпак. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07aovrsf..htm. – Загол. з екрана.
10. Гвишиани Д.М. Организация и управление / Д.М. Гвишиани. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Баумана, 1998. – 331 с.
11. Калитич Г.І. Інформаційно-дослідницька діяльність як основа підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень / Г.І. Калитич // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : УкрІНТЕІ, 2000. – С.82-85.

Переклад як вид документної інформації...

81

УДК 002=030:81’25

А.О. Збанацька

ПЕРЕКЛАД ЯК ВИД ДОКУМЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ТА ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ
У статті з’ясовано сутність перекладу як виду документної інформації та засобу комунікації.
Узагальнено статистичні дані, представлені у збірниках «Друк України» щодо перекладених видань за
період 2005-2012 рр. Наведено фрагмент пошуку перекладених видань у бібліографічній базі даних «Індекс
Транслаціонум».
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TRANSLATION AS A TYPE OF DUCUMENTARY INFORMATION
AND MEANS OF COMMUNICATION
It is claried the essence of translation as a kind of documentary information and communication. It is summarized
the statistics presented in the book «Druk Ukrainu» on the translated editions for the period 2005-2012. It is showed
the fragment of translated publications in the search of bibliographic database «Index Translationum».
Keywords: translation, documentary information, social communication, «Druk Ukrainu», collection,
«Index Translationum», bibliographic database.
З перекладу розгалузились усі науки (Джордано Бруно, 1603)1
Цю цитату Джордано Бруно подає Джон Флоріо (1603), сучасник Шекспіра, перший упорядник
італійсько-англійського словника, перекладач «Декамерона» Боккаччо англійською мовою епохи панування королеви Єлизавети. І.
1

Розвиток інформаційних технологій, науки і техніки, міграційні процеси стали чинниками того, що люди почали вивчати іноземні
мови активніше. При цьому, роль людей, які
володіють іншими мовами, значно збільшилася, бо вони стали містком для міжнаціональних
і міжкультурних відносин.
Для України особливої актуальності тема
перекладу як виду документної інформації та
засобу комунікації набула 2013 р. у зв’язку з
політичною кризою та ситуацією, що склалася
в результаті не підписання Угоди про асоціацію
України з Європейським Союзом, у т. ч. і через
неавтентичність перекладу зазначеного документа. Тому виникає протиріччя між наявними потребами в якісних перекладах і сучасним
станом перекладацької діяльності в Україні.
Метою статті є з’ясування сутності перекладу як виду документної інформації та засобу комунікації. Переклад як вид документної

інформації та засіб комунікації раніше не ставав
об’єктом документно-комунікаційного дослідження. Наукові розвідки цього спрямування
здійснювалися переважно філологами та лінгвістами та зосереджувалися в основних напрямах: перекладацька діяльність; перекладознавство; історія перекладу; теорія перекладу; питання перекладу художньої літератури; науковотехнічний переклад; типологія перекладу; лексичні проблеми перекладу; психолінгвістичні
проблеми перекладу.
Значний внесок у розроблення питань перекладацької діяльності належить вітчизняним і зарубіжним науковцям: В. Алімову [3], Н. Бабич [5],
Л. Бархударову [6], І. Бородянському [7], В. Демецькій [11], Г. Міраму [30], А. Нямцу [34], І. Тарангулу [36].
Важливими у галузі перекладознавства
є праці І. Алексєєвої [2], В. Іваненко [14],
Р. Мін’яр-Белоручева [28-29], Т. Шмігер [48].
© Збанацька А.О.
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Зокрема, праці І. Алексєєвої присвячені перекладознавству та професійному тренінгу перекладачів, В. Іваненко та Т. Шмігер – методології та історії українського перекладознавства,
Р. Мін’яр-Белоручева – методиці навчання
перекладу на слух, послідовному перекладу,
теорії та методам перекладу.
Окремі питання історії перекладу розглядалися в працях Ф. Арвата [4], М. Москаленка
[32], О. Семенця [38], В. Шора [49]; питання
теорії перекладу досліджувалися В. Крупновим
[22], Л. Латишевим [25], А. Мамрак [27], Я. Рецкер [37], О. Семеновим [39], С. Тюлєнєвим [43],
А. Федоровим [44-45], О. Фінкель [46].
Розробкою питань перекладу художньої
літератури займалися М. Ажнюк [1], М. Зеров
[12], Р. Зорівчак [13], П. Копанєв [19], В. Коптілов [20], О. Кундзіч [23]. Зокрема, віршований
переклад представлено у працях М. Зерова, а
український художній переклад як націєтворчий чинник висвітлювався Р. Зорівчак.
Питання науково-технічного перекладу розглядалися І. Бородянським [7], Ф. Воройським
[10], М. Макаровою [26]. І. Бородянський, М. Макарова розглядали питання навчання техніці перекладу технічної і патентної літератури, Ф. Воройський – абревіатуру: правила розшифрування
та представлення у текстових документах.
Роботи Ю. Ваннікова [9], А. Нямцу, М. Гураль [42] стосувалися типології перекладу.
Зокрема, Ю. Ванніков висвітлив види науковотехнічного перекладу, подав їхню загальну характеристику, функції й основні вимоги.
Лексичні та психолінгвістичні проблеми
перекладу відображалися в працях І. Клюканова [15], В. Кноррінга [16], В. Коміссарова
[17; 18], К. Сухенко [41], Г. Чернова [47].
Основоположний характер для розробки
теми мали праці О. Михайлова, А. Чорного,
Р. Гіляревського в галузі інформатики [31];
Н. Кушнаренко [24] в галузі документознавства; А. Соколова [40] та О. Коршунова [21] в
галузі соціальних комунікацій.
XXI ст. ставить нові завдання в інформаційному просторі людства. Завдяки масовій
інформації, роль перекладу в житті людства
неухильно зростає. Сьогодні перекладацькі
зв’язки охоплюють майже всі сфери людської
діяльності. Рух інформаційних потоків не знає
ні кордонів, ні часу, ні простору. Нескінченна
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різноманітність сучасного світу передається за
допомогою засобів інформації у відчуттях та
інтерпретаціях численних учасників міжнародного інформаційного процесу – журналістів,
кореспондентів, коментаторів, телеоператорів.
Тому постійно зростає значення перекладацької діяльності, і разом з ними виникають і перекладацькі проблеми. Загострення мовних
проблем диктує пошук нових рішень. Якщо
раніше перекладацька діяльність розглядалася
тільки у зв’язку з перекладом художньої літератури, то сьогодні все більш важливе місце, і за
обсягом, і за соціальною значимістю, займають
переклади текстів спеціального характеру – інформаційні, економічні, юридичні, технічні.
Практика перекладу знає чимало випадків,
коли при порівнянні перекладу з оригіналом
щось «додавалося», або «зменшилося», або
змінилося. Сьогоднішні реалії змушують нас
більш уважно ставитися до перекладу, також
і з точки зору їхнього психологічного впливу
на споживача. Тексти повинні містити чіткі
фактичні дані; вони повинні бути вичерпно викладені й тому точно зрозумілі. При перекладі
потрібно враховувати: мету тексту, характер
споживача, мовні якості тексту оригіналу, культурні й індивідуальні можливості мови в культурному аспекті споживача і багато іншого. Переклад текстів може визначатися як близький
до «адекватного». Такий тип перекладу викликаний його практичною необхідністю. Даний
підхід потребує гарного знання перекладачем
предмета, про який ідеться, мова в оригіналі,
що хотів сказати автор тексту, тобто комунікативний намір тексту. Переклад тексту при зміні
словесної форми повинен бути водночас точно
переданий за змістом.
Для полегшення сприйняття чужої мови, існують образотворчі піктограми, які також можна віднести до розряду текстів, оскільки вони
несуть із собою певну інформацію. Піктограми
можуть стати предметом особливого дослідження, оскільки вони часто візуально доповнюють
текст і нерідко допомагають перекладачеві знайти необхідні мовні засоби. Знання теоретичних
основ перекладу та екстралінгвістичних реалій –
необхідна умова адекватності перекладу.
Важливу роль відіграють переклади в приймаючій культурі, тобто в культурі мови перекладу. Відомо, що багатонаціональні мови та
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культури формувалися під впливом перекладів,
головним чином, з античних мов. Переклади
відіграли вирішальну роль у розвитку культури
слов’янських народів. Переклади релігійних
книг із грецької на церковнослов’янську (староболгарську) мову, виконані Кирилом і Мефодієм, поклали початок формуванню української
мови, української писемності та літератури. В
рамках різних культур на різних етапах розвитку до перекладів висувалися неоднакові вимоги. Цим вимогам повинен був відповідати не
тільки вибір текстів для перекладу, але й обрана перекладачем стратегія. Часто вибір стратегії міг визначитися характером текстів, що перекладаються, чи теоретичними установками
самих перекладачів. Наприклад, перекладачі
релігійних текстів благоговійно ставилися до
кожної літери священного оригіналу, прагнули
до максимально буквального його відтворення,
навіть на шкоду глузду і нормам мови перекладу. Навпаки, багато перекладачів художньої літератури дуже вільно поводилися з оригіналом.
Видатні українські перекладачі П. Грабовський,
М. Грінченко, М. Зеров, О. Пчілка, В. Самійленко, М. Славинський, Л. Старицька-Черняхівська,
Леся Українка, І. Франко створювали блискучі
зразки переважно художнього перекладу. Але
щоразу перекладачам доводилося враховувати
ставлення до їхньої діяльності, що переважало
в їхній культурі в даний час. У сучасних культурах зазвичай відносно спокійно сприймаються вольності перекладачів літературних творів
(які, до того ж, нерідко перекладають через третю мову) і висувають вимоги високої точності
до інформативних (дипломатичних, комерційних, технічних та ін.) перекладів. Відома і
залежність стратегії перекладача від ступеня
престижності іноземного автора в приймаючій
культурі. Твори уславлених і знаменитих авторів перекладаються з підвищеною увагою до
відтворення їхнього змісту та авторського стилю, водночас у перекладах менш відомих авторів нерідко широко використовуються стандартні, приблизні варіанти, що полегшують
завдання перекладача і нівелюють смислові та
стилістичні особливості оригіналу. Також існує залежність характеру перекладу від жанру
перекладеного літературного твору. Якщо переклад належить до літературного жанру, відсутнього або слабо розвиненого в приймаючій
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культурі, то перекладачі ретельніше зберігають
жанрові особливості оригіналу. Навпаки, в жанрах, добре розвинених у приймаючій культурі,
переклади дотримуються вимог цих жанрів у
даній культурі. Соціально-культурний вплив
на стратегію перекладача нерідко відбивається і на повноті відтворення в перекладі змісту
оригіналу, змушуючи перекладача скорочувати
або повністю опускати все, що в приймаючій
культурі вважається неприпустимим з ідеологічних, моральних або естетичних міркувань.
Різні форми культурної детермінованості перекладацької діяльності становлять своєрідну
конвенціональну норму перекладу – сукупність вимог, що пред’являються суспільством
до перекладів на певному етапі історії.
Перекладами з однієї мови на іншу люди
користуються давно, проте ніхто не може точно
сказати, коли було зроблено перший переклад,
але це трапилося тоді, коли здійснилося спілкування людей, які говорили різними мовами
за допомогою мови-посередника. Ставлення до
перекладу було неоднозначним до появи лінгвістичної теорії перекладу в 30-х рр. ХХ ст. Для
одних переклад був забавою, для других – службовим обов’язком, для третіх – просто неможливим за переконаннями [3, 8].
Завдяки перекладу люди, що говорили
різними мовами, могли спілкуватися в багатонаціональних державах, переклад забезпечував міжмовну та міжкультурну комунікацію,
завдяки перекладам розповсюджувалися різні
вчення та релігії. У працях вітчизняних і зарубіжних учених підкреслюється особлива
роль, яку відіграє переклад у розвитку культури, науки, економіки, літератури та самої мови
спілкування. Розглядаючи питання міжкультурної комунікації та перекладу, слід зазначити, що основну роль у цих процесах відіграє
перекладач – людина, яка володіє однією або
кількома іноземними мовами та забезпечує
міжкультурну комунікацію. Міжкультурна комунікація та переклад є нероздільними. Переклад є різновидом міжмовної, міжкультурної
та соціальної комунікації.
Переклад різних текстів з однієї мови на
іншу виник із потреб виробничої та суспільної
діяльності людини у зв’язку з роллю мови як засобу спілкування та здійснення міжкультурної
комунікації. Переклад є дуже давнім видом люд-
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ської діяльності. В античні часи доволі часто перекладалися на грецьку та латинську мови різні
політичні документи, релігійні тексти та художні
твори. Тому переклад завжди виконував дві найважливіші функції: долучення світової культури
до національної та утвердження стилю власної
мови. Без перекладацької роботи частинки світу
мали б залишитися глухими одна до одної.
Сьогодні термін переклад (англ. translation)
вживається переважно в лінгвістиці і має кілька
значень. Наприклад, у «Великому тлумачному
словнику сучасної української мови» зазначено,
що, по-перше, переклад означає дію за значенням
перекладати, по-друге, перекладом є «текст, слово, усне висловлювання, а також літературний
твір, перекладені з однієї мови іншою» [8, 728].
Класик лінгвістичної теорії перекладу радянського періоду А. Федоров вважав, що «переклад – це
передача тексту письмового або усного мовлення
засобами іншої мови» [44]. Результат перекладу –
текст оригіналу, переданий засобами іншої мови.
Також у лінгвістичних словниках можна знайти
визначення перекладу як передачі інформації, що
міститься в даному творі, засобами іншої мови
та відшукання в іншій мові таких засобів вираження, які б забезпечували передачу на нього не
тільки різноманітної інформації, що міститься
в даному мовному творі, але й найбільш повну
відповідність нового тексту первинному також і
за формою (внутрішньою та зовнішньою), що є
необхідним у випадку художнього тексту, а також
при передачі іншою мовою понять, які не отримали в ній стійкого вираження.
Складною є праця перекладача з науковими
матеріалами. Наукові тексти містять багато термінів, фактів, у яких можна розібратися тільки
маючи відповідну підготовку. Найчастіше успіх
роботи перекладача в науковій сфері визначається його знаннями, вмінням оперувати термінологією, ніж перекладацькими навичками.
У сфері документних комунікацій – документ – це текст або інформація, зафіксована на
матеріальному носієві, призначена для передачі
в просторі та часі. Враховуючи дане положення, можемо переклад теж назвати документом.
У підручнику «Документознавство» Н. Кушнаренко відносить переклад до неопублікованих
документів [24], хоча існують і опубліковані.
В колективній праці «Основи інформатики»

О. Михайлов, А. Чорний та Р. Гіляревський
розглядають переклад як вторинний документ
[31]. Підтвердження знаходиться в національному стандарті України ДСТУ 4309:2004
«Оформлення перекладів». Зокрема в ньому
зазначено, що переклад – це «заміна оригінального документа відповідним відтворенням
його змісту засобами іншої мови» [35, 2]. Мета
перекладу – замінити оригінальний документ,
відповідно відтворивши його зміст засобами
мови перекладу. Хронологічно кожний переклад є вторинним документом відносно оригінального. Первинний документ містить вихідну інформацію, а вторинний – подає дані або
інформацію про інші документи. Відповідно
в оригінальному документі міститься первинна документна інформація, а в перекладеному
документі – вторинна документна інформація,
яка відрізняється знаковою природою фіксування інформації.
Переклад можна назвати видом інформаційної діяльності. Перекладацька діяльність
представлена у стандартах: ДСТУ 4309:2004
«Оформлення перекладів» [35], ГОСТ 7.36-88
«Неопублікований переклад. Координація,
спільні вимоги та правила оформлення» [33]
та СТТУ АПУ 002-2000 «Послуги з письмового та усного перекладу. Загальні правила та
вимоги до надання послуг»ж. Переклад – один
із найскладніших видів інтелектуальної діяльності. Як засіб «кодування» уявлень про навколишній світ мова не несе в собі ніяких аналогій із «закодованим» об’єктом навколишнього
світу та має велику неоднозначність.
У Державному класифікаторі ДК 015-97
«Класифікація видів науково-технічної діяльності» перекладознавство ієрархічно підпорядковується мовознавству:
ІІ. Дослідження та розробки в галузі гуманітарних і суспільних наук
ІІ.1 Дослідження та розробки в галузі гуманітарних наук
ІІ.1.22 Дослідження та розробки в галузі
філологічних наук
ІІ.1.22.02 Мовознавство
ІІ.1.22.02.16 Перекладознавство (теорія і
практика перекладу).
Проте його взаємозв’язок з документознавством є також очевидним. Прикладом можуть
ж
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слугувати книгознавство, патентознавство. Наприклад, об’єктом патентознавства є патент,
який досліджується і в документознавстві.
Перекладу властиві всі функції документа,
і при системному підході він розглядається як
частина більшої системи – системи соціальних комунікацій. Соціальна комунікація (англ.
social communication) – це обмін між людьми
або іншими соціальними суб’єктами цілісними знаковими повідомленнями, в яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо,
обумовлені цілою низкою соціально значимих
оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних
сфер і норм спілкування, прийнятих у даному
суспільстві. А. Соколов зазначає, що «соціальна комунікація є рух сенсів (смислів) у соціальному часі та просторі» [40]. Під сенсами (смислами) науковець має на увазі знання, вміння,
стимули, емоції.
На думку О. Коршунова, соціальні комунікації бувають неінформаційними й інформаційними. Неінформаційні комунікації
опосередковані матеріальними засобами сполучення, наприклад, транспорт, міграція насе-
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лення тощо. Інформаційні комунікації передбачають духовне спілкування між людьми та
поділяються на документні (опосередковані
документом) і недокументні (опосередковані
усним спілкуванням між людьми) [21].
У контексті міжнародного співіснування
система соціальних комунікацій відіграє значну
роль і є об’єктом вивчення багатьох наук – як
гуманітарних, так і точних. Незважаючи на те,
що кожна наука виокремлює з комунікації свій
об’єкт і предмет вивчення, однак усі вони спрямовані на забезпечення передавання інформації від комуніканта (відправник повідомлення)
до реципієнта (одержувач повідомлення), опосередкованою комунікатом (повідомленням).
Процес передавання інформації називається
комунікаційним актом, який, на думку А. Соколова, може здійснюватися у трьох формах:
наслідування, управління, діалогу [40]. Саме
діалог і можна назвати формою перекладацької
діяльності як складової системи соціальних комунікацій. Враховуючи вищезазначене, можна
наочно представити складові частини комунікаційного акту (рис. 1).

Рисунок 1. Комунікаційний акт
Наведена схема істотно спрощує процес.
Фактично комунікаційний акт здійснюється в
кілька етапів. Перший етап: автор → оригінал в інтерпретації автора, коли створюється
оригінал мовою, якою володіє автор. Другий
етап: перекладач (посередник) → переклад в інтерпретації перекладача, коли перекладається
оригінал на мову приймаючої культури. Третій
етап: переклад в інтерпретації перекладача
→ споживач, коли відбувається передача інформації в приймаючій культурі. До такого комунікаційного акту залучаються вдвічі більше
споживачів інформації; перші, що володіють
мовою оригіналу, ознайомляться з оригіналом;
другі, що володіють мовою перекладу, – з його
перекладом; треті, що володіють обома мовами, – з оригіналом і перекладом. Переклад як

комунікаційний акт залежить від збігу у всіх
його учасників двох тезаурусів – предметного
та мовного, до того в останньому важливу роль
відіграють асоціації.
У дійсності від автора до споживача веде
набагато більш складний шлях, на якому відбуваються процеси створення, редагування,
поширення, збереження та використання документа, доступу споживача до документа.
Усю різноманітність теорій перекладу
можна звести до двох основних підходів:
трансформаційного та денотативного. Трансформаційний підхід розглядає переклад як
перетворення об’єктів і структур однієї мови
на об’єкти та структури іншої за визначеними правилами. Денотативний переклад складається з трьох етапів:
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– сприйняття повідомлення вихідною
Послідовний поділ перекладу, що враховує
мовою;
найсуттєвіші відмінності в самому процесі
– формування уявного образу цього по- перекладу, представлено на рис. 2. [29, 13].
відомлення;
– інтерпретація цього образу засобами
мови перекладу [30, 51].

Рисунок 2. Переклад як особливий вид комунікації
Якість перекладу визначається його адекватністю або повноцінністю, а також рівнем підготовки перекладача. «Повноцінність перекладу
означає вичерпну точність у передачі смислового
змісту оригіналу та повноцінну функціональностилістичну відповідність йому» [44]. Поняття
«повноцінна функціонально-стилістична відповідність оригіналу» досить ясно вказує на два
можливих шляхи передачі форми в єдності зі
змістом: відтворення особливостей форми оригіналу та створення функціональних відповідностей цим особливостям. Поряд із передачею
особливостей форми оригіналу, необхідно враховувати стиль, характерний для даного матеріалу, а не буквально копіювати його форму. При
перекладі окремі лексичні та граматичні елементи оригіналу можуть передаватися різними
варіантами, якщо вони прийнятні з точки зору

адекватності оригіналу. Адекватність перекладу
окремих фраз, речень і абзаців слід розглядати в
плані досягнення адекватності перекладу всього
оригіналу в цілому, оскільки не тільки частини
створюють ціле, а й ціле визначає частини. За
наявності певних знань, відповідних посібників
і словників, можна зробити адекватний, або повноцінний переклад будь-якого тексту.
Велике значення для визначення місця
перекладу в системі соціальних комунікацій
мають статистичні показники кількості перекладених видань, що представлені у щорічному статистичному збірнику «Друк України»,
який готує Книжкова палата України імені
Івана Федорова. Загальну характеристику випуску книг і брошур за період 2005-2012 рр.
наведено в табл. 1.
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Таблиця 1
Загальна характеристика випуску книг і брошур
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

15 720

15 867

17 987

24 040

22 491

22 557

22 826

26 036

Перекладені видання

947

878

1 135

1 445

1 399

1 434

1 588

1 787

% відношення до
загальної кількості

6,0

5,5

6,3

6,0

6,2

6,4

7,0

6,9

Рік
Всього

Як бачимо, останніми роками спостерігається тенденція до збільшення як кількості
видань взагалі, так і перекладених видань зокрема. У відсотковому відношенні до загальної
кількості видань за останні 3 роки перекладені
видання становлять у середньому 6,7%.
У табл. 2 наведено кількість іншомовних
видань, перекладених на українську мову за
період 2005-2012 рр. Як бачимо, 2012 р. місця розподілилися таким чином: перше місце посідають переклади з англійської мови
(362 од.), друге – з російської (177 од.), третє – з німецької (110 од.). Вперше з’явився
переклад з албанської, значно зросла кіль-

кість перекладів зі шведської. Спостерігається тенденція до популяризації польської
мови. Друга половина таблиці відображає
кількість художньої літератури, перекладеної різними мовами. Тут на першому місці
англійська мова (61 од.), на другому – російська (37 од.), на третьому – французька
(34 од.). За період 2005-2012 рр. відсутні переклади з голландської, кримськотатарської
та литовської мов. Спостерігається загальна
тенденція до збільшення кількості перекладених видань як з української мови на інші,
так і з інших мов на українську.
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На міжнародному книжковому ринку ведеться реєстрація перекладених видань у бібліографічній базі даних «Індекс Транслаціонум» (англ. Index Translationum) [50]. Із нею
можна ознайомитися на відповідній сторінці
сайту ЮНЕСКО (рис. 3). Міжнародна бібліографія перекладів була створена 1932 р. База
даних містить бібліографічну інформацію про
книги, перекладені й опубліковані приблизно у ста країнах-членах ЮНЕСКО з 1979 р. і
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нараховує більше 2 000 000 записів з усіх галузей знань. Тут представлено бібліографію
перекладів у світовому масштабі. Щороку
бібліографічні центри та національні бібліотеки країн-членів ЮНЕСКО відправляють
бібліографічні дані про перекладені книги в
усіх галузях знань. Періодичні видання, статті
з періодичних видань, патенти та брошури до
бази даних не включено.

Рисунок 3. Скриншот головної сторінки сайту Index Translationum

Бібліографічний пошук у базі даних «Індекс місце, видавництво, перекладач, редактор,
Транслаціонум» здійснюється за полями: автор, галузь, конкретний рік, період (рис. 4).
назва, мова оригіналу, мова перекладу, країна,

Збанацька А.О.
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Рисунок 4. Скриншот пошукова сторінка сайту Index Translationum
Скориставшись пошуковою сторінкою, стали 7 мов: англійська, італійська, німецька,
було здійснено пошукові запити за полями польська, російська, українська та французька.
«мова оригіналу», «мова перекладу» та «пе- Результати пошуку представлено у табл. 3.
ріод» з 1970 по 2013 роки. Об’єктами пошуку
Таблиця 3
Пошукові запити за полями

Місце

Мова оригіналу

Кількість
видань

Мова перекладу

Кількість
видань

1

Англійська

1 275 468

Німецька

304 856

2

Французька

229 187

Французька

242 209

3

Німецька

211 260

Англійська

167 530

4

Російська

105 185

Російська

100 955

5

Італійська

70 249

Польська

76 961

6

Польська

14 944

Італійська

64 231

7

Українська

2 901

Українська

4 626
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За період 1970-2013 рр. найбільша кількість перекладених видань з англійської мови на інші
мови світу – 1 275 468, водночас з української
на інші мови світу було перекладно тільки
2 901. За мовою перекладу, тобто на інші мови
світу – 1 275 468, водночас з української на
інші мови світу було перекладно тільки 2 901.
За мовою перекладу, тобто кількістю перекладених видань на дану мову з і нших мов світу,
посідає перше місце німецька мова – 304 856,
а на українську було перекладено лише 4 626
книг.
У табл. 3 наведено результати пошуку
за направленням перекладу за період 19702013 рр. Перша частина таблиці відображає
кількість перекладів з інших мов світу (англійської, білоруської, італійської, німецької,
польської, російської, французької) на українську. Тут перше місце посідає російсько-

український переклад – 2 133 видання, останнє – італійсько-український – 39 видань. Друга
частина таблиці відображає кількість перекладів з української на інші мови світу (англійську,
білоруську, італійську, німецьку, польську, російську, французьку). Тут перше місце посідає українсько-російський переклад – 1 104,
останнє – українсько-італійський – 5 видань.
Майже пропорційно в обох напрямках здійснюється переклад англійсько-український,
українсько-англійський; німецько-український,
українсько-німецький; польсько-український,
українсько-польський. Непропорційно здійснюється російсько-український та українськоросійський переклади. Наприклад, з російської
на українську мову перекладається вдвічі більше видань, ніж з української на російську.
Таблиця 4

Результати пошуку за направленням
перекладу за період 1970-2013 років

Місце

Мова
оригіналу

Мова
перекладу

Кількість
видань

Мова оригіналу Мова перекладу

Кількість
видань

1

Російська

Українська

2133

Українська

Російська

1104

2

Англійська

Українська

462

Українська

Англійська

427

3

Німецька

Українська

224

Українська

Німецька

192

4

Французька

Українська

160

Українська

Польська

176

5

Польська

Українська

136

Українська

Французька

106

6

Білоруська

Українська

74

Українська

Білоруська

42

7

Італійська

Українська

39

Українська

Італійська

5

Отже, у системі соціальних комунікацій
оригінал документа є поняттям первинним,
а переклад – вторинним по відношенню до
оригіналу. Переклад містить вторинну документну інформацію, призначену для передачі
в просторі та часі. Поняття переклад має кілька значень. По-перше, переклад означає дію
за значенням перекладати, по-друге, перекладом є текст, слово, усне висловлювання, літературний твір, перекладені з однієї мови на
іншу. Переклад виконує головну, всі загальні
(інформаційну, комунікативну, кумулятивну)

і більшість спеціальних функції (пізнавальна,
загальнокультурна, гедонічна тощо), властивих іншим видам документів.
Переклад є елементом системи соціальних комунікацій, а тому повною мірою постає
як засіб комунікації. Визначити місце перекладу в системі соціальних комунікацій допомагають статистичні показники кількості перекладених видань, представлені в щорічному
статистичному збірнику «Друк України» та у
бібліографічній базі даних «Індекс Транслаціонум», розміщеній на сайті ЮНЕСКО.
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Здійснено аналіз організації електронного документообігу за рахунками АТ «ОТП Банк» фізичних
осіб на прикладі автоматизованої банківської системи «Retail», висвітлено процеси роботи з
інтерфейсом системи.
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Організація електронного документообігу на прикладі операцій...

Публічне акціонерне товариство «ОТП
Банк» – один із найбільших провідних вітчизняних банків, визнаний лідер фінансового
сектора України. На українському ринку він
представлений з 1998 р., має стійку репутацію
соціально відповідальної, надійної та стабільної структури, що пропонує споживачам сервіси європейської якості.
На сьогоднішній день, одним із найбільш
пріоритетних питань сучасного суспільства
є розвиток інформаційної культури, інформаційних відносин, технологій. Інформаційне суспільство повинно бути спрямоване на
задоволення інтересів людей, повинне бути
відкритим та доступним для кожного з потенційних користувачів і спрямоване на формування інноваційної моделі розвитку високотехнологічного суспільства, в якому кожна
людина має змогу створювати та накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний
доступ, мати можливість користуватися та обмінюватись інформаціею з метою задовольнити можливість кожної людини, повною мірою
реалізувати свій потенціал для забезпечення
особистого і суспільного розвитку та підвищення якості життя. Однією з форм створення, накопичення й обміну інформацією є система електронного документообігу.
Метою статі є аналіз та висвітлення
процесів керування електронним документообігом в АТ «ОТП Банк» на прикладі заведення депозитних і поточних рахунків в автоматизованій системі «RETAIL».
Об’єктом статті є електронний документообіг за рахунками АТ «ОТП Банк».
Предметом статті є сучасні принципи
організації керування електронною документацією в автоматизованій системі «RETAIL»
АТ «ОТП Банк».
У даний час відкриття поточних і депозитних рахунків фізичних осіб в АТ «ОТП
Банк» пов’язане з використанням двох систем:
MIDAS і САБ (система автоматизації банку),
що включає програму NBU-reports, базу даних за клієнтами і відкритими рахунками, і
дозволяє здійснювати бухгалтерські проводки
в системі «Cash».
Відкриття депозитних і поточних рахунків фізичних осіб здійснюється за такою схемою:

93

• відповідальний виконавець приймає від
клієнта необхідні для відкриття рахунку документи, перевіряє їх, знімає копії та заповнює
електронні форми для друку договорів, заяв
на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, карти контрагента і карт рахунків. Введена на цьому етапі інформація використовується тільки для друку паперових документів,
а в електронному вигляді дана інформація в
інші системи не надходить;
• пакет перерахованих вище документів
передається на перевірку та візування контролеру. Після контролю правильності заповнення документів та їхньої відповідності вимогам нормативів, дані за клієнтом вносяться
в систему Midas для відкриття поточного та
депозитного рахунків;
• дані з системи Midas автоматично завантажуються в систему САБ з періодичністю 10 хв;
• після підвантаження даних контролер вносить українські реквізити клієнта і параметри
контрагента для формування звітності в систему САБ за допомогою програми NBU-reports;
• після виконання операцій, згідно п.1-4,
у ручному режимі формується проводка в
системі «Cash», друкуються касові ордери, на
підставі яких здійснюються касові операції;
• клієнту видається касовий ордер, який
підтверджує касову операцію і договорів.
Програма «Retail» передбачає такі робочі
місця: АРМ оператора; АРМ адміністратора
документів; АРМ контролера [1, ст. 25].
До функцій АРМ оператора відносяться:
пошук існуючого в САБ контрагента, перегляд і редагування його реквізитів; відкриття
нового контрагента, введення його реквізитів,
присвоєння їй унікального номера; друк документів контрагента; перегляд списку рахунків
контрагента. Відкриття нових і редагування
реквізитів існуючих рахунків; друк документів за рахунком (заяви, договору тощо); введення касової операції за рахунком. При цьому
в операцію автоматично підставляється № рахунку, ПІБ контрагента і його паспортні дані.
Інші реквізити автоматично беруться з обраного шаблону касової операції. Друк касових
документів та подальша обробка операції виробляється програмою «Cash» і відповідно до
її процедур; введення регулярних платежів
(Standing Order) і передача їх на авторизацію
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контролеру; друк документів за введеними SO
(дод. угоду, форма SO і т. ін.)
До функцій АРМ адміністратора документів відносяться: програма «Retail» проектувалася так, щоб мінімізувати її виправлення
при зміні форм вихідних документів. Досить
часто відбувається зміна списку вихідних документів та їхніх форм. У кожного відділення
банку можуть бути свої вимоги до списку документів та їхнього змісту (адреса банківської
установи, її атрибути, ПІБ керівника і т. ін.).
Для забезпечення такої гнучкості був обраний
такий метод: форми документів винесені з
програми і зберігаються на сервері бази даних
у вигляді спеціально оформлених документів
MS Word із вбудованими полями, що забезпечують передачу інформації з програми Retail в
Word. Тепер будь-яка зміна форми документа
або навіть додавання нового документа не потребують зміни програми.

Крім того, філії та відділення Банку можуть самі редагувати набір необхідних їм
документів. Для цього в програмі реалізований «АРМ адміністратор документів», який
дозволяє: редагування списку документів,
доступних для друку з форми клієнта або рахунки вказаної філії; редагування самих шаблонів документів з вищевказаного списку в
MS Word; вставити готовий файл шаблону документа в базу даних [1, ст. 43].
До функцій АРМ контролера відносять:
АРМ контролер призначений для перегляду
введеної оператором інформації за регулярними платежами клієнтів і прийняття рішення
про авторизацію чи скасування його дій. Calk
Key – Сервісний пункт програми – дозволяє
розрахувати контрольний розряд номера рахунку у форматі НБУ.

Форма АРМ Контролера
У полі [Brca] вводиться код бранча, до
якого належить документ, у [Form Name] вибирається Account, Customer або Standig Order –
документ відноситься до рахунку, контрагенту
або регулярних платежів клієнта. У полі [Doc
Name] вводиться ім’я документа, під яким він
буде з’являтися в списку доступних для друку

документів. По правій клавіші мишки викликається спливаюче (PopUp) меню, пункти якого дозволяють: перечитати список документів
з БД; записати зміни в БД; вставити новий запис; видалити поточний запис.
Оскільки всім пунктам цього меню призначені «гарячі клавіші», можна користувати-
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ся ними, не викликаючи самого меню. По клавіші Edit Doc запускається MS Word, в який
завантажується з сервера бази даних шаблон
документа для редагування. По клавіші Insert
File користувач може вибрати готовий файл
шаблону документа і записати його в базу даних [1, ст. 51].
Форма «Документи клієнта» призначена
для друку документів контрагента (напр., карта контрагента). Насправді програма не друкує
документ, а створює його з шаблону, зробленого адміністратором документів, у форматі MS
Word, запускає MS Word, де користувач може
переглянути згенерований документ, при необхідності відредагувати і роздрукувати. Форма
«Рахунки клієнта» – у цій формі можливо переглянути список рахунків клієнта. Натисканням
кнопки «Make Cash» викликається вікно для
введення касової операції за участю обраного рахунку. При цьому всі реквізити операції
підставляються з обраного шаблону операції,
плюс із програми «Retail» підставляються реквізити обраного рахунку (його номер) і контрагента (ПІБ, паспорт, адресу і т. ін.). Оператору залишається тільки ввести суму операції та
при необхідності відредагувати призначення
операції. Друк касових документів та подальша обробка (авторизація та виконання) касової
операції відбувається в системі «Cash» відповідно до її процедур.
Крім експорту операцій, у «Cash», за існуючими рахунками, програма дозволяє відредагувати, додати або видалити рахунок за
обраним клієнтом. Видалення можливо тільки тих рахунків, які є нововведеними (не заведений у MIDAS) і за видаленим рахунком
ще не робили проводок.
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Форма «Документи рахунки»: ця форма
аналогічна формі «Документи клієнта», тільки друкуються (генеруються в MS Word) документи, що стосуються рахунків (карта рахунку, картка зразків підписів, договору, заяви
на відкриття і т. ін.). Крім того, у спливаючому меню цієї форми є ще один пункт: «Print
Fields». Цей пункт призначений для адміністратора документів. За цією командою генерується документ MS Word, в якому будуть усі
заповнені на прикладі поточного контрагента
та поточного рахунку поля, які можуть бути
використані в шаблонах документів за контрагентом та рахунком [1, ст. 67].
Модуль «Standing Order» (далі SO) призначений для введення та виконання регулярних
платежів клієнта. Всі SO за цільовими підсистемами діляться на три види: Payments – платежі,
згенеровані на підставі SO, експортуються в
систему Payments і виконуються там відповідно до її процедур; Card – платежі, згенеровані
на підставі SO, експортуються в систему Card
або Card Paym і виконуються там відповідно до її процедур; SWIFT – використовується
тільки для генерації документів. При експорті
такого платежу жодні проводки не генеруються. Проводки та вихідні SWIFT-повідомлення
генеруються засобами MIDAS.
Для того, щоб почали виконуватися платежі за SO, потрібно пройти такі етапи:
первинне введення SO оператором, роздруківка документів (дод. угода);
передача введеного SO на авторизацію
контролеру;
контролер може або авторизувати введений SO, або повернути його на етап введення.

Закладка «Список SO»
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У цій закладці оператор може переглянути список усіх SO вибраного клієнта. При
цьому статус SO показаний в останній колонці, і для зручності перегляду рядка з різними
статусами, виділені різними кольорами.
У закладці «Форма SO» оператором
проводиться перегляд докладної інформації
за обраним SO, а також введення нових або
редагування існуючих SO. Залежно від обраного типу SO (Payments, Card або SWIFT),
оператору, для введення, будуть доступні різні
поля. Наприклад, поле номера платіжної картки доступно тільки для SO з перерахування
на картковий рахунок, а реквізити свіфтовому
платежу тільки для SO типу SWIFT.
У закладці «Графік платежів» можна переглянути всі платежі (виконані і ті, що чекають
на виконання) за SO вибраного клієнта. Платежі
згруповані за рахунками клієнта. При необхідності цей список можна експортувати в зовнішній
файл «Save As» по правій клавіші миші або «роздрукувати». Закладка «Документи» – призначена
для друку документів, необхідних для оформлення регулярних платежів і аналогічна закладка для
друку документів за клієнтом і рахунками.
У першій закладці «Список SO» контролеру показується, що очікують від контролера
прийняття рішення про підтвердження або скасування дій оператора (введення SO, скасування SO). Тут же видно SO, оброблені контролером сьогодні. При бажанні цей список можна
відфільтрувати за статусом SO за допомогою
показаного нижче списку [1, ст. 76].
За зовнішнім виглядом усі закладки АРМ
контролера ідентичні АРМ оператора. Тільки
в контролера немає печаті документів (він їх
отримує від оператора вже на папері), немає
можливості редагувати інформацію (тільки
дивитися). І якщо в оператора показувався
список SO за обраним клієнтом, то контролеру показуються SO всіх клієнтів, як це описувалося вище. Всі дії контролер виробляє в
першій закладці – «Список SO». Всі дії проводяться тільки з виділеними рядками.
АРМ оператор експорту регулярних платежів призначений для генерації платежів на
підставі введених і авторизованих SO. Пункти
спливаючого меню дозволяють користувачеві:
оновити список платежів, які очікують вивантаження; виділити поточний рядок; виділити
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всі платежі, на які вистачає коштів на відповідних рахунках платників; провести експорт виділених платежів до цільових системи
(Payments, CardPaym, SWIFT).
У вікні АРМ з’являється список усіх регулярних платежів, які очікують експорту. Платіж
«очікує експорту» означає: відповідний SO дійсний – має статус «Авторизований» або «На відміну» (до тих пір, поки відміна SO не підтверджена контролером, SO вважається чинним);
настала дата платежу – при закладі SO, програма автоматично генерує графік платежів і там
проставляє дату кожного платежу; платіж що не
експортувався, або експортувався, але був скасований у цільовій системі. Тобто, якщо платіж
експортували, то він більше недоступний для
повторного експорту, але якщо цей платіж після
експорту, наприклад, у «Payments», там скасували з яких-небудь причин (недостатньо коштів на
рахунку, неправильні реквізити платежу...), то
такий платіж знову стане доступним до експорту. У разі, якщо платіж не пройшов через те, що
його реквізити неправильні, то відповідний SO
потрібно скасувати і в разі необхідності завести
новий, уточнивши правильні реквізити.
Платежі з’являються відсортовані та згруповані за рахунком платника. Під кожною групою
програма показує підсумкову суму коштів, необхідних для відправки платежів із цього рахунку.
У середині групи платежі упорядковано пріоритетам SO. Якщо коштів не достатньо для відправлення всіх платежів, то платежі, на які не вистачає
коштів, виділяються червоним кольором.
Для експорту платежів оператор повинен виділити бажані рядки і у спливаючому
меню вибрати пункт «Export». Якщо вибрати
«Select All» (<Ctrl+A>), то програма виділить
усі «білі» рядки. При бажанні виділення можна робити вручну клавішею <Insert>. Програма розраховує поточний залишок по рахунку
платника, але не може гарантувати, що платіж
обов’язково пройде, тому що на залишок впливають операції, що вводяться в різних системах
(MIDAS, Payments, Cash і т.д.), і яка операція
буде проводитися за рахунком «перший» – ніхто не знає. Тому й залишена можливість ручного виділення платежів для експорту.
Після успішного введення пароля програма виконає експорт. Тут слід зазначити,
що експорт зовнішніх платежів в інвалюті не
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тягне генерацію-проводок. Програма всього
лише в графіку платежів ставить ознаку того,
що платіж виконано, і дозволяє роздрукувати
розпорядження на валютний переказ. А проводки і саме платіжне повідомлення для системи SWIFT генеруються засобами MIDAS.
У головному меню програми є розділ
«Reports», за допомогою пунктів якого можна
згенерувати та роздрукувати список мем. ордерів, експортованих у Payments, список розпоряджень на списання валюти (SWIFT) і протокол
роботи з регулярними платежами. Документи за
згенерованими перерахуваннями на карткові рахунки друкуються з програми CardPaym (реєстр
зарахувань і зведений мем. ордер) [1, ст. 105].
Аналізуючи систему організації електронного документообігу депозитних і поточних
рахунків АТ «ОТП Банк», чітко простежується, що на початковому етапі введення даних за
клієнтом здійснюється в 4 етапи, а саме: для
друку пакету документів, у «Midas», у «NBUreports», у «Cash».
У такому випадку простежується неможливість виконання проводки в «Cash» без послідовного переносу інформації з Midas в САБ
і додаткового введення даних в NBU-reports.
Тривалість кожного етапу описаної процедури: загальний час на обслуговування одного
клієнта становить у середньому 60 хв.
Автоматизована система «Retail», впроваджена в АТ «ОТП Банк», зарекомендувала себе
як сильний інструмент роботи з електронною
документацією. Оформлення документів у системі «Retail» – більшість питань цієї проблематики відноситься не тільки до оформлення документів для конкретної системи, а й до грамотного оформлення документів MS Word взагалі.
При створенні шаблону документа, який
планується використовувати надалі як «первинний», для створення подібних документів,
слід враховувати, що документ динамічний,
тобто в нього вставлятимуться фрагменти тексту різної, заздалегідь невідомої, довжини, що
при неправильному оформленні призведе до
того, що текст «попливе» або «затреться».
ПО «Retail» дозволяє : вносити дані за клієнтами і рахунками безпосередньо в систему
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САБ без використання програми NBU – reports
і Midas; формувати та друкувати заданий набір
документів із можливого переліку; формувати
касові проводки для системи Cash; подальші
операції з цими проводками здійснюються згідно з процедурою даної програми; здійснювати
перенесення даних із системи САБ в Midas після закінчення обслуговування клієнта; уникнути чотириразового введення даних за клієнтом
для формування пакету документів і для відкриття рахунків, тому що дані будуть заведені
безпосередньо в САБ; істотно скоротити час на
відкриття рахунків фізичних осіб, що дозволить збільшити кількість обслуговуваних клієнтів на день; спростити схему документообігу
по всій процедурі відкриття рахунків.
Із питань оформлення документів, використовуючи стилі, в системі «Retail» виділяються такі переваги:
документ набуває одноманітності оформлення. Документ, в якому однакові за ієрархією
параграфи оформлені різними шрифтами, мають різні відступи та вирівнювання, має неакуратний вигляд;
 при необхідності переоформлення документа (зміна шрифту, властивостей параграфа і т. ін.) це робиться зміною властивостей стилю, і всі фрагменти тексту, оформлені
в цьому стилі, автоматично успадкують усі
зроблені зміни. В іншому випадку доведеться
самостійно вишукувати фрагменти тексту в
документі та повторювати для них переформатування. Це займе набагато більше часу, і
чим більший документ – тим більше часу;
заощадить час при наборі, редагуванні
та напевно будь-якій іншій зміні документа.
Адже набагато швидше переключитися на потрібний стиль і продовжити редагування, ніж
щоразу встановлювати необхідний шрифт,
його розмір, відступи параграфа і т. ін.;
у MS Word є можливість пошуку фрагмента тексту в обраному стилі. Це теж може
бути корисним;
дасть можливість легко і швидко вставити в документ автоматично оновлюваний
зміст, індексний покажчик, список ілюстрацій
та інші корисні таблиці посилань та індексів.
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На сучасному етапі соціокультурного
розвитку актуалізується потреба звернення до
вчорашнього минулого, що диктується необхідністю переосмислення й подолання причин багатьох кризових явищ сучасного стану духовної культури. З огляду на це, вельми
важливим є вивчення маловідомих сторінок
радянської цензури, наслідком діяльності якої
стало суттєве обмеження інтелектуального
надбання українського народу.
Достовірне висвітлення цензури як історичного явища стає можливим завдяки
використанню корпусу специфічних цензурних джерел, що дозволяє з’ясувати ступінь
інформаційно-документаційного забезпечення наукових досліджень з історії радянського
ідеологічного контролю.
Отже, звернемося до більш детального
аналізу специфічних цензурних джерел. Цензурні матеріали за походженням можна розподілити на дві базові групи: джерела, створені
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органами ідеологічного контролю, а також
власне об’єкти цензури в рукописному та машинописному варіантах.
Досить суттєвим фактором є також урахування умов виникнення джерела, що має особливе значення для документів як адміністративного, так і індивідуального походження.
Слід вказати на принципово нові для вітчизняного джерелознавства документи, створені в результаті діяльності державних органів
цензури (наприклад, Головліту УСРР-УРСР).
До власне цензурних джерел можна віднести
такі:
1) перелікові списки;
2) цензорські викреслення попереднього
та наступного контролю;
3) анотовані та глухі списки творів, що
свого часу підлягали вилученню з відкритого
доступу або знищенню;
4) друковані й інші види творів після
фрагментарних правок;
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5) довідки-висновки цензорів з поясненням мотивів ідеологічної невитриманості
творів;
6) різного роду цензорські вказівки (скажімо, поточного й оперативного характеру)
тощо [3].
Завершальний етап діяльності органів
цензури відбивають специфічні цензурні джерела. Прикладом таких документів можуть
бути перелікові списки, зведення цензорських
викреслень, рецензії та відгуки цензорів. Серед них найбільш поширеним джерелом є
списки перелікових комісій Головліту, або перелікові списки. Маються на увазі переліки
заборонених до розповсюдження та використання творів друку, що знаходилися в бібліотечних (музейних) фондах, книготорговельній
мережі, освітянських закладах. За період масових репресій та в подальші часи боротьби
з явищами космополітизму обсяги вилучення
видань суттєво зросли. Завдяки безпосередній
координації дій цензорський апарат на підставі регулярного отримання від репресивнокаральних органів списків шкідливих творів
виявляв «небажані видання». Паралельно фігурували списки неблагонадійних авторів, усі
твори яких підлягали забороні. Характерним
було те, що видання, в яких містилися згадки
про політично неблагонадійних діячів, також
зазнавали обмежень (скажімо, приводом для
вилучення могли стати навіть відомості про
друкарню імені М. Бухаріна, в якій свого часу
книга побачила світ).
Кампанії з очистки країни від «ідеологічношкідливої» та «ворожої» літератури досягли
такого розмаху, що бібліотечні запаси республіки скоротилися більш, ніж наполовину [9].
Саме тому в ІІ половині 1930-х рр. схвалено
низку рішень, спрямованих на перегляд та
зміну існуючої практики вилучення творів, а
також шкідницького очищення бібліотек. Наприклад, наказом КП(б)У від 28 січня 1938 р.
було передбачено низку заходів щодо покращення ситуації:
1) призупинено вилучення видань за старими списками;
2) скасовано знищення вже вилучених книг;
3) звільнено окремих співробітників, причетних до впровадження в життя означеної
системи вилучення книг поза рішеннями ЦК;
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4) сконцентровано в Головліті списки, розіслані на місця;
5) перебудовано апарат бібліотечного сектора, який по-новому підійшов до бібліографування видань, що підлягали вилученню [5].
Передбачалося також ужити низку конкретних заходів із затвердження списків літератури в ЦК, а також здійснити перегляд усіх
раніше вилучених, але не знищених творів на
предмет їхнього повернення на полиці бібліотек. Така політика безпосередньо стосувалася
друкованих видань, які затримувалися за фактом репресованості їхніх авторів або перекладачів, але за змістовим наповненням вкладалися в офіційні ідеологічні канони.
У свою чергу, на етапі «відлиги» розпочався кардинально протилежний процес перегляду та повернення зі спецсховів до фондів
відкритого користування вилучених попередніми роками творів заборонених авторів і відомостей щодо невинно репресованих діячів.
Однак означені зміни мали подвійний характер, оскільки, поруч з ліберальними віяннями,
переліковими комісіями паралельно впроваджувалися у життя нові проскрипційні матеріали щодо подальших обмежень ідеологічно
небажаної літератури.
Таким чином, перелікові списки (анотовані та глухі) можна розглядати як важливе
джерело, де фігурують дані про заборонені
твори та їхніх авторів. Означена інформація
дозволяє встановити, які саме видання були
піддані тотальному вилученню з бібліотечних (музейних) фондів та книготорговельної
мережі з наступним їхнім зберіганням у спецфондах чи утилізацією (переробкою на паперових фабриках під гаслом нестачі паперу для
держави або спаленням).
Чималу цінність мають анотовані списки Головліту, що збереглися в архівах ідеологічних підрозділів ЦК. Офіційні друковані
списки, які розсилалися по бібліотеках і книготорговельних підприємствах, переважно
обмежувалися публікацією лише формальних
бібліографічних описів заборонених видань,
без будь-яких пояснень. На початку 1950-х рр.
склалася така технологія роботи, рекомендована Головлітом:
1) віднайдені бібліотечними працівниками під час перевірки фондів «небажані матері-
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али» направлялися з відповідними висновками до Головліту для вирішення питання про
порядок їхнього подальшого використання;
2) «шкідлива» література після додаткового розгляду в Головліті зводилася в анотований
список, що передавався у відділ пропаганди й
агітації ЦК для затвердження на вилучення;
3) з отриманням санкції видання включалися до переліків забороненої літератури [1].
Списки, що надсилалися в ЦК, супроводжувалися стандартними анотаціями, в яких
акцентувалася увага на інформації щодо авторів. Проте вони загалом дозволяють зрозуміти
мотиви, ідеологічні засади, якими керувалися
цензори під час вилучення видань, а також
остаточний вердикт.
Наголосимо на тому, що книги, які надсилалися на затвердження, не входили потім до
проскрипційних матеріалів Головліту. Цікаво,
що такі видання супроводжувалися окремими
коментарями: «До Списку книг, що підлягають вилученню, не включати, але вилучити
з бібліотек в оперативному порядку»; «Варто
було б доручити органам Головліту вилучити
без включення в списки»; «Вилучити на підставі усного розпорядження» і т. ін. Вказані
примітки досить важливі, оскільки сприяють
розумінню самого процесу цензурування друкованої продукції [6].
Подібними за своїми функціями та внутрішнім структурним наповненням є також
оперативні цензорські вказівки, які оформлювалися у вигляді наказів і циркулярів. У
них наводилися додаткові відомості, які потребували оперативного опрацювання ще
до підготовки та затвердження переліковою
комісією чергового списку. Такі документи
були характерні для початку 1920-х рр., зважаючи на те, що методи роботи Головліту переживали лише початкові стадії становлення.
Зазначимо, що процес переходу від відомчої
цензури (попереднього періоду) до централізованого контролю відбувався поступово,
оскільки тоді ще не були розроблені необхідні
інструктивно-методичні матеріали. Основним
регламентуючим документом для органів
цензури залишався «Перелік відомостей, що
становлять таємницю та не підлягають розповсюдженню», затверджений постановою
Раднаркому РСФРР від 13 жовтня 1921 р. та
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виданий 1922 р. з метою спрямування подальшої діяльності республіканських Головлітів.
Досконалі, підготовлені Головлітом переліки заборонених до розповсюдження в пресі
відомостей, були введені в дію протягом наступних десятиліть. На підставі періодичного
оновлення та затвердження Радою Міністрів
СРСР згаданого вище «Переліку» міністерства
та інші центральні установи розробляли власні внутрішньовідомчі переліки. Наприклад,
Головліт СРСР у січні 1949 р. склав «Перелік
відомостей, заборонених до опублікування у
відкритій пресі», що активно використовувався під час перевірочних кампаній на предмет
з’ясування фактів розголошення державної
таємниці, яку на той період шукали скрізь, навіть в експозиціях музеїв [14].
Така практика роботи Головліту була досить поширеною в галузі політичної цензури і
надалі, зважаючи на те, що в обхід процедурного узгодження з переліковою комісією дозволяла мобільно реагувати на підставі розпоряджень
ЦК. У 60-х рр. ХХ ст. такі документи стали називатися «Оперативні цензорські вказівки керівництва Головліту УРСР станом на (дата)».
Більш широке уявлення про фрагментарні (часткові) вилучення або тотальну (повну)
заборону можна скласти на основі аналізу
«зведень про вилучення цензури» чи «цензорських зведень». Вказані документи в роботі
органів цензури вперше з’явилися 1935 р. за
наказом уповноваженого РНК СРСР з охорони військових таємниць у друці і начальника
Головліту Інгулова. З того моменту республіканським цензурним відомством почали складатися «Зведення про важливіші вилучення,
затримання та конфіскації, зроблені органами Головліту і ВВЦ». 1937 р. такі матеріали
отримали назву «Зведення про найголовніші
виправлення й конфіскації, зроблені органами
Головліту України в книжково-журнальній та
газетній продукції», де більший акцент робився на цензуруванні текстів. Пізніше, у повоєнний період, уже готувалися самостійні
«Текстові зведення викреслень попередньої
цензури», які надсилалися на розгляд до відділу агітації та пропаганди ЦК КП(б)У. Вказані матеріали стали більш докладними завдяки
спеціалізації роботи цензорів та вже містили
не лише перелік творів, у яких були зроблені
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певні виправлення, а й мотиваційну частину,
побудовану на розгорнутих рецензіях [13].
Цей тип специфічних цензурних джерел характерний тим, що в ньому в розгорнутому вигляді, а іноді з наведенням цитат, містилося обґрунтування висновків і дій цензора щодо текстів
«проблемних» творів. Документи мали чітку
структуру, що визначалася наслідками попереднього й наступного контролю. Перша частина
джерела розподілялася за напрямами цензури
(політико-ідеологічний, моральний і т. ін.), або за
видами друкованої продукції (книги й брошури,
журнали, газети тощо). До того ж, якщо з точки
зору окреслених моральних аспектів у текстах
можна було отримати аргументоване пояснення,
то «політико-ідеологічні» порушення цензори
бачили повсякчасно в усіх творах (навіть в інтимній ліриці), що насправі не мали жодного відношення до означеної номінації.
Наслідки наступного контролю органів
цензури фіксувалися також у спеціальних «Зведеннях про найважливіші порушення «Переліку
відомостей, які становлять державну таємницю», які готувалися відділом військової цензури
УСРР при уповноваженому РНК по охороні військових таємниць у пресі, що надсилалися до
ЦК КП(б)У. Така інформація в переліках мала
секретний характер на рівні військової тадержавної таємниці. Напроти кожного прикладу
вказувалися міри покарання, що застосовувалися до цензорів та редакторів, винних у розголошенні вказаної інформації: догана або звільнення з роботи. У зведеннях наводилися також дані
щодо кількості переглянутих видань, на підставі
чого можемо мати кількісне уявлення про обсяги цензорської діяльності на різних етапах, а також самі об’єкти контролю.
Більш достовірним джерелом, що розкриває прихований характер цензури, є відгук (чи
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рецензія), який готувався спеціально запрошеним рецензентом або редактором. Цей документ вважався внутрішнім, оскільки відбивав
етап попередньої цензури. Відгук рецензента
був основою для прийняття рішень щодо конкретного рукопису, а в разі дискусійних ситуацій, слугував підтвердженням невідповідності
твору існуючим вимогам. З цією метою Головліт широко залучав письменників, критиків,
співробітників періодичних видань. Аргументами на користь подібної співпраці ставали матеріальний (фінансові гонорари), професійний
(вплив на процес цензурування), особистісний
(можливість поквитатися з опонентами по літературному цеху) фактори. Оформлення таких
джерел досить різноманітне – серед цих матеріалів можна побачити відгуки, написані поспіхом на зворотному боці іншого службового
документа, а також ґрунтовні багатосторінкові
рецензії на відповідному бланку.
Таким чином, на підставі вивчення специфічних видів цензурних документів можна дійти
висновку, що проаналізовані джерела містять
вельми цінну інформацію про твори друку, які
були обмежені органами ідеологічної цензури
та вилучені з відкритого доступу. Вказані джерела достатньо повно віддзеркалюють усі етапи
проходження певного видання через цензурний
контроль. Означені документи також містять
відомості з приводу параметрів оцінювання
цензорами об’єктів цензурної діяльності, особливостей роботи працівників органів цензури,
що, у свою чергу, дозволяє отримати принципово нове знання про особливості функціонування цензорських інститутів. На підставі їхнього
аналізу специфічних цензурних джерел можливо також скласти уявлення про рівень освіти та
грамотності кадрового потенціалу цензури.
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Наше сьогодення характеризується великим кроком уперед у галузі інформаційних технологій, недивно, що чільне місце в ній займає
так звана «всесвітня павутина» – глобальна інформаційна мережа Інтернет, сутнісною характеристикою якої є можливість одержання кожним членом суспільства повної та достовірної
інформації на основі вільного доступу. Реалізація цієї можливості багато в чому пов’язана із
забезпеченням наявності у відкритому світовому інформаційному просторі надійних інформаційних ресурсів. З одного боку, глобальна мережа Інтернет поступово перетворюється на одне
з основних джерел інформації, а з другого, стає
ефективним, швидкісним засобом її передачі.
Останнім часом спостерігається досить
динамічне зростання інтернетресурсів, найважливішим видом яких є вебсайти. Створення вебсайтів стало мати масовий характер і загострило проблему їхньої якості [4, 315].
Перший у світі сайт з’явився 6 серпня
1991 р. Його творець Тім Бернерс-Лі опублікував на ньому опис нової технології World
Wide Web, заснованої на протоколі передачі
даних HTTP, системі адресації URI й мові гіпертекстової розмітки HTML. Також на сайті
були описані принципи установки та роботи
серверів і браузерів. Сайт став і першим у світі інтернеткаталогом, оскільки пізніше Тім
Бернерс-Лі розмістив на ньому список посилань на інші сайти [2, 60].
Вебсайт (web – павутина, мережа і site –
місце, website – місце в мережі) або просто сайт –
це сукупність електронних документів (файлів)
приватної особи або організації, що об’єднана
під однією адресою (доменною або IP-адресою).
Спочатку вебсайти були лише збіркою статичних
документів. Але тепер сучасні сайти в більшості є динамічними та інтерактивними. Це стало
можливим завдяки втіленню вебзастосувань –
готового програмного комплексу для вирішення
завдань вебсайту. Вебзастосування втілюється у
склад сайту, і працює разом із ним.
До кінця 90-х рр. ХХ ст. вебсайти дійсно
були в основному статичними сторінками. Для
створення вебсайту було потрібне лише знання
мови гіпертекстової розмітки – HTML. Якщо ж
сторінка надавала якісь програмні засоби – це
були винятково засоби, що міг надати сервер,
на якому розташований вебсайт [1].
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Вебсайт в інтернеті, з інформаційнозмістовної точки зору, є одним з дієвих комунікаційних засобів, що спрямований на презентування та ефективне позиціювання будь-якої
установи в інформаційно-комунікаційному
просторі через надання повної достовірної
інформації про себе; розповсюдження та надання вільного доступу до власних інформаційних ресурсів та послуг [8, 22].
Вебсайт виконує такі типові завдання:
реклама продукції, послуг, ідей. Правильно зроблений вебсайт із легкістю приведе клієнта до висновку про необхідність покупки товару,
або послуг, або ідей, що пропагуються на ньому;
 безкоштовне надання інформації або
послуг. Насправді надання інформації або послуг – це засіб залучення відвідувачів до даного ресурсу для здобуття, наприклад, статистичної інформації або ж для показу реклами,
якщо це рекламний майданчик;
 продаж товарів, послуг, інформації,
ідей. У сучасної людини немає багато часу
для ходіння по магазинах. Тому можливість
замовлення товарів і послуг, не відходячи від
комп’ютера, значно розширює можливості і
клієнта, і продавця;
підтримка клієнтів [1].
У більшості випадків в інтернеті один
сайт має одну доменну адресу. Саме за доменними адресами сайти ідентифікуються в
глобальній мережі. Можливими є інші варіанти: один сайт на кількох доменах або кілька
сайтів під одним доменом. Загалом наявність
грамотно побудованого вебсайту підвищує рівень оцінки установи користувачем, який бажає ґрунтовно ознайомитися з її діяльністю та
інформаційними ресурсами [8, 23].
Загалом офіційної класифікації сторінок
в інтернеті не існує, але є основні характеристики, за якими можна розділити сайти, які
слугують діловому світові.
За доступністю сервісів сайти поділяються на:
– відкриті сайти. Всі сервіси сайту цілком є
доступними для всіх відвідувачів і користувачів.
– напіввідкриті сайти. Для доступу до ресурсів чи сервісів сайту необхідно зареєструватися, зазвичай, безкоштовно.
– закриті сайти. Цілком закриті службові
сайти організацій, зокрема, корпоративні сайти,
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особисті сайти приватних осіб. Вони є доступними для вузького кола користувачів. Доступ для
нових користувачів, зазвичай, надається через запрошення або через адміністратора до переліку
допущених осіб.
За природою вмісту сайти поділяються на
статичні та динамічні. Вміст статичного сайту
формується розробником і в подальшому не
змінюється. Користувач бачить файли у тому
вигляді, в якому вони зберігаються на сервері.
Вміст динамічного сайту генерується спеціальними програмами (скриптами) і формується залежно від дій користувача на підставі
інших даних з визначених джерел [3].
За фізичним розташуванням сайти поділяються на зовнішні сайти мережі Інтернет
та локальні сайти, які є доступними лише в
межах локальної мережі. Це можуть бути як
корпоративні сайти організацій, так і сайти приватних осіб у локальній мережі провайдера.
Офіційний вебсайт навчального закладу – це
інтерактивний інтерфейс, що надає користувачеві
більше додаткової інформації, яка повинна бути
зрозумілою, повною, достовірною, доречною,
точною та вчасною. Зрозумілість – це якість інформації. Інформація, яка подається сайтах, має
бути розрахована на її розуміння та однозначне,
адекватне тлумачення користувачами.
Доречність означає здатність інформації
впливати на рішення, що приймаються. Для користувачів інформація є доречною, якщо дає їм
змогу оцінити минулі, поточні події та скласти
прогноз майбутніх подій і на основі отриманих
висновків прийняти обґрунтоване рішення щодо,
наприклад, вибору професії. Доречність інформації визначається й суттєвістю, своєчасністю та
можливістю використання для прогнозування.
Достовірність означає, що інформація не
містить помилок та похибок, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. Вимоги щодо достовірності передбачають:
− сумлінність подання інформації;
− змістовність інформації (відображення максимальних обсягів інформації в межах
форми);
− нейтральність (подання інформації не
повинне мати вибіркового характеру для заздалегідь визначеного результату);
− відповідність (для недопущення значних
недооцінок чи переоцінок окремих елементів).
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Крім того, вона повинна постійно оновлюватися.
Сайт ВНЗ характеризуємо як відкритий, статистичний, зовнішній. Такий сайт є довідковим.
Основними функціями сайтів ВНЗ усіх
рівнів акредитації є:
− інформаційна – полягає в наданні відомостей про навчальний заклад, наявні напрями підготовки, умови вступу, інформації для
студентів тощо;
− рекламна – вебсайт характеризується як
зручний, сучасний рекламний носій;
− комунікаційна – зв’язок з вищими установами, ВНЗ-партнерами, батьками, студентами, абітурієнтами;
− іміджева – полягає в створенні позитивного образу ВНЗ.
Структура вебсайтів навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації здебільшого складається з таких типових (і обов’язкових) розділів:
− головна – подають інформацію про історію ВНЗ, адміністрацію, викладацький склад
тощо;
− відділення (циклові комісії) – інформують
про наявні циклові комісії, їхню роботу тощо;
− студентам – повідомляють про розклад
занять, екзаменів, графік навчального процесу, подають методичні матеріали тощо;
− абітурієнтам – розміщую інформацію,
наприклад, про наявні напрями підготовки,
правила прийому, графік роботи приймальної
комісії тощо;
− контакти – інформують про адресу розташування ВНЗ, телефони, за якими можна
отримати консультації тощо.
Однак інтерфейси вищих навчальних закладів по-різному наповнюють навіть типові розділи. Залежно від своїх можливостей, від бачення,
яку саме інформацію повинен містити сайт, як
її подати, яку кольорову гаму застосувати, які
шрифти тощо, навчальний заклад створює свій
сайт. За даними Державної служби статистики
України, кількість вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації в Україні на початок
2013/14 навчального року становила 803 заклади. І в кожного з них свій ексклюзивний сайт,
хоча мета у всіх одна – надати настільки повну
інформацію і настільки правильно й вдало, щоб
привабити до себе потенційних студентів.

Вебсайт вищого навчального закладу...

Зауважимо, що наявність інформації про
повну назву вищого навчального закладу, його
структуру, керівництво, місцезнаходження, контактні телефони, електронні адреси регламентується і листом Міністерства освіти і науки України 1/9-39 від 19.01.2012 (2011 р. – Міністерство
освіти і науки, молоді і спорту України) [9].
Іншим листом Міністерство зобов’язувало
ВНЗ розмістити на своїх вебсайтах банерів з
переходом на офіційний вебсайт Міністерства
освіти і науки України. У листі йдеться про те,
що «відповідно до Указу Президента України
від 31 липня 2000 року № 928 «Про заходи щодо
розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення
широкого доступу до цієї мережі в Україні» та
постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», прошу керівників вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації у
триденний строк розмістити на своїх вебсайтах
банер офіційного вебсайта Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України» [10].
Вимоги до сайтів ВНЗ в основному ті само,
що і до «звичайних» вебсторінок, і тут важко придумати щось нове. Сайт ВНЗ повинен
бути інформативним і зручним з погляду навігації. Відвідувачам потрібно дати можливість
максимально швидко знаходити необхідну інформацію, наприклад, про навчальний заклад,
розклад занять, методичні матеріали, новини,
оголошення. Тому структура у сайтів ВНЗ буде
мати низку подібностей, але в оформленні і подаванні інформації – відмінна.
Зрозуміло, зміст сайту повинен бути актуальним завжди. Це стосується всієї інформації
у всіх версіях сайту ВНЗ (російська, українська або англійська) і для всіх споживачів цієї
інформації (викладач, студент, абітурієнт).
Інформація, розміщена на сайті, є офіційною. Наразі це регулюється кількома нормативними актами.
Відповідно до Указу Президента України
від 31.07.2000 № 928/2000д «Про заходи щодо
розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення
широкого доступу до цієї мережі в Україні»,
взято напрямок на розвиток національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет
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в Україні та на забезпечення широкого доступу
громадян до цієї мережі [6]. Одним із головних
завдань цього Указу Президента було надання
можливості громадянам за допомогою мережі
Інтернет отримувати інформацію про діяльність
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування шляхом створення відповідних вебсайтів. Єдиним нормативним актом, що
містить правове закріплення поняття веб-сайту
як офіційного джерела інформації, є розпорядження Голови Верховної Ради України від
24.05.2001 № 462, яким затверджено «Положення про вебсайт Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет». Отже,
в п. 2 Положення про вебсайт ВРУ зазначено,
що вебсайт Верховної Ради України є офіційним джерелом інформації ВРУ, який утворюється для висвітлення діяльності ВРУ, її органів та
Апарату, взаємообміну інформацією з органами
державної влади України та органами місцевого
самоврядування з питань, пов’язаних з діяльністю ВРУ, інформаційної взаємодії з урядовими
і неурядовими організаціями країн світового
співтовариства, громадськістю. Ця норма є застосовною і для сайтів ВНЗ.
Інший Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ
«Про доступ до публічної інформації» визначає
порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації, визначених
цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес [5]. Цей закон регулює поняття
публічна інформація: 1. Публічна інформація –
це відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація,
що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом [5]. Положення названого закону є основоположними під час визначення, яку саме і як інформацію подавати.
Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. регулює відносини щодо створення,
збирання, одержання, зберігання, використання,
поширення, охорони, захисту інформації. Він
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проголошує, що основними принципами інформаційних відносин є: гарантованість права на
інформацію; відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; достовірність
і повнота інформації; свобода вираження поглядів і переконань; правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації; захищеність особи від втручання в
її особисте та сімейне життя [7]. У статті 18 цього Закону проголошено, що офіційна державна
статистична інформація підлягає систематичному оприлюдненню. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена цим законом до
інформації з обмеженим доступом (ст. 20) [7].
Інформаційне наповнення є унікальною
складовою сайту. Інформаційне наповнення
вебсайтів ВНЗ здійснюється на засадах покращення інформаційного та організаційного
забезпечення наповнення розділів. Метою інформаційного наповнення вебсайту ВНЗ є надання офіційної інформації про діяльність навчального закладу, забезпечення користувачів
сайту потрібною інформацією, а також його
належна презентація в мережі Інтернет.
Вебсайт вирішує основне завдання представлення ВНЗ в українському освітньо-інформаційному просторі для всебічного висвітлення
інформації щодо його діяльності через застосування сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних
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стрування, зовнішній вигляд і поведінка викладачів тощо. Тому офіційний сайт навчального
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молоді та спорту України від 19.01.2012 № 1/9-39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.
ua/ua/about-ministry/normative/1241 – Перевірено : 10.05.2014.
10. Щодо розміщення на веб-сайтах вищих навчальних закладів банера офіційного веб-сайту Міністерства :
лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.2011 № 1/9–181 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/1120 – Перевірено : 10.05.2014.

ПОДІЇ ТА ФАКТИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ:
АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ»

Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв спільно з Українським товариством охорони пам’яток історії та культури та Центром пам’яткознавства НАН України
5-6 червня 2014 р. провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему «Охорона
культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії».
Організатори конференції ставили за мету обговорити стан законодавчого забезпечення
охорони культурної спадщини, реалізації національної музейної політики, діяльність музеїв та їхню роль у збереженні культурної спадщини, особливості охорони пам’яток історії та
культури, підготовку професійних кадрів, проблеми фундаментальних і прикладних наукових
досліджень і практики охорони культурної спадщини, використання культурної спадщини в
туристичній галузі тощо.
Із привітанням до учасників конференції звернувся міністр культури України Євген Нищук. Він, зокрема, сказав:
«Україна по праву пишається своєю віковічною спадщиною. Від світобачення скіфів, закарбованого в неперевершеній за майстерністю Пекторалі, до незламного духу та відваги,
прагнення до новітнього бачення долі свого народу, відображеному у пробитому кулями металевому щиті захисника Майдану, ми знаходимо ту нерозривну сув’язь віків, яка свідчить про
глибинне коріння українського народу.
Обов’язком держави та суспільства є забезпечення умов для збереження свідчень різних
епох історичного поступу України. Обговорення питань стану законодавчого забезпечення
цього процесу, реалізації національної музейної політики, особливості охорони пам’яток історії та культури, підготовка професійних кадрів, проблеми фундаментальних і прикладних
наукових досліджень у галузі охорони культурного надбання сприятиме вирішенню нагальних
завдань сьогодення.
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«Охорона культурної спадщини в Україні:...»

Висловлюючи вдячність організаторам конференції – колективу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Українському товариству охорони пам’яток історії та культури, Центру пам’яткознавства Національної академії наук України, щиро бажаю всім плідно,
з наукової точки зору обговорити актуальні питання збереження культурної спадщини та досягти значних успіхів у науковій діяльності».
У роботі конференції взяли участь понад 60 докторів та кандидатів наук, провідних фахівців музейної справи, археології, пам’яткознавства з більш ніж 30 наукових установ та вищих навчальних закладів, а саме: Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв,
Київського національного університету культури і мистецтв, Науково-дослідного інституту
пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України, Інституту археології НАН
України, Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Національної академії
статистики, обліку та аудиту, Дипломатичної академії України, Київського університету імені Бориса Грінченка, Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Переяслав-Хмельницького
державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди, Чернігівського національного технологічного університету, Черкаського державного технологічного університету, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Львівського інституту економіки і туризму, Богуславської школи мистецтв, Національного Києво-Печерського історикокультурного заповідника, Суботівського історичного музею, відділу Національного історикокультурного заповідника «Чигирин», Національного музею народної архітектури та побуту
України, Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років», Черкаського обласного художнього музею, Художньо-меморіального музею
І.Ю. Рєпіна, Археологічного музею Київського національного університету ім. Т. Шевченка,
Центру пам’яткознавства НАН України, Українського товариства охорони пам’яток історії та
культури, наукового комітету Федерації підводного спорту і підводної діяльності України.
У результаті обговорення науковцями порушених питань соціокультурної взаємодії в
галузі охорони культурної спадщини в Україні, конференція виробила такі рекомендації:
1. Кабінету Міністрів України невідкладно внести зміни до Порядку централізованого обліку Музейного фонду України та запровадити сертифікацію пам’яток культурної спадщини.
2. Міністерству культури України на засадах Гаагської конвенції ООН та чинної міжнародної правової бази вжити необхідних заходів щодо забезпечення захисту культурної спадщини на території Криму.
3. Створити у складі Міністерства культури України державний департамент охорони
культурної спадщини та його місцеві структурні підрозділи.
4. Надати університетським музеям статусу державних.
5. У вищих навчальних закладах культури з нового навчального року запровадити вивчення студентами бакалаврату та магістратури усіх напрямків підготовки як нормативну навчальну дисципліну «Охорона культурної спадщини в Україні».
6. Запровадити обговорення проблем охорони культурної спадщини в Україні на щорічних наукових конференціях.
Інформацію підготував к. іст. наук, доцент В.В.Карпов
Контакти: 01015 м. Київ, вул. Лаврська, 9 корпус 15, www.dakkkim.edu.ua
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Наукове об’єднання
«Відкрите суспільство»

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ: АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ»
м. Дніпропетровськ 04-05 липня 2014 р.

Напрями конференції
Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:





Історичні науки: пріоритети розвитку;
Сучасна соціологія: стан та перспективи;
Тенденції розвитку філософських наук;
Політологія: сучасність та майбутнє.

Умови участі
Оргкомітет конференції до 02 липня 2014 р. (включно) приймає тези доповідей обсягом до 6 сторінок
(українською, російською або англійською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman,
кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см, використана література оформлюється в кінці
тексту під заголовком «Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних
дужках за зразком [4, 35]).
Разом із тезами доповіді подається копія квитанції про оплату публікації тез доповіді (відсканована
та прикріплена до листа).
Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати на електронну адресу:
conference@opensociety.dp.ua, тел. +38 066 789 79 04.
Файли з тезами доповіді та квитанцією повинні мати такі назви за прикладом: Федорчук_тези,
Федорчук_квитанція.
Форма участі у конференції – заочна.
Для участі у конференції обов’язково необхідно заповнити заявку на участь на офіційному сайті
наукового об’єднання «Відкрите суспільство» у розділі «Наукові конференції»
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Реквізити для оплати публікації
Вартість публікації становить 80 грн. На одні тези надсилається один збірник.
Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк»
Рахунок одержувача: 26252007507739
ОКПО: 1388305345
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Віхляєва Клавдія Данилівна
Призначення платежу: поповнення рахунку Віхляєвої К.Д. від ПІБ____
З метою з’ясування порядку сплати організаційного внеску представникам країн СНД необхідно
звертатися до Оргкомітету.
Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції до 15 липня 2014 р.
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